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FEJEZETI INDOKOLÁSOK
Igazságügyi Minisztérium
Az igazságügyi tárca kiemelt célkitűzése 2017-re az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelése,
az eljárások gyorsabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele, az ország alkotmányos identitásának
védelme a nemzetközi térben. Igazságügyre és igazságszolgáltatásra jövőre 26 milliárd forinttal
fordíthat többet a magyar állam. Az Igazságügyi Minisztérium külön fejezeti kezelésű előirányzata
2017-ben 500 millió forintot biztosít a jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatására.
Miniszterelnökség
A Miniszterelnökség felel az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány
társadalompolitikai tevékenységének összehangolásáért. 2017-ben a Miniszterelnökség 250 milliárd
forinttal nagyobb költségvetéssel gazdálkodhat. A fejezet költségvetése elkülönítetten tartalmazza a
Rendkívüli kormányzati intézkedések, az Országvédelmi Alap és a Céltartalékok előirányzatokat.
Magyarország miniszterelnöke a Modern Városok Program keretében együttműködési
megállapodásokat kötött és köt a jövőben a megyei jogú városok önkormányzatainak
polgármestereivel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata, hogy koordinálja a Modern
Városok Program keretében meghatározott feladatok végrehajtását. Ennek megfelelően a Program
végrehajtásához szükséges költségvetési forrás, 153 milliárd forint is a Miniszterelnökség
költségvetési fejezetében szerepel.
Földművelésügyi Minisztérium
Az agrártárcának változatlanul kiemelt célja a magyar kis- és középbirtokok támogatása, hazánk
GMO-mentességének fenntartása, a környezet állapotának javítása, a természeti erőforrások
fenntartható használatának előmozdítása és a biológiai sokféleség védelme. A Földművelésügyi
Minisztérium költségvetésében az Igyál tejet programra fordított, 2,6 milliárd forintban
meghatározott idei előirányzat 2017-re 4,2 milliárd forintra növekszik. A tárca „Több munkahelyet a
mezőgazdaságban” programja jövőre is kiemelten támogatja az állattenyésztést, valamint a zöldségés gyümölcstermesztést. A minisztérium 2017-ben több forrást fordíthat majd a mezei őrszolgálatok
támogatására is.
Honvédelmi Minisztérium
A magyar állam mintegy 51 milliárd forinttal többet fordít jövőre az ország védelmére. A Honvédelmi
Minisztérium (HM) költségvetése a törvényjavaslat értelmében 54,7 milliárd forinttal emelkedhet. A
fejezet 2017. évi támogatási főösszege többletforrásokat tartalmaz a katonai életpályamodell 2017.
évi kiadásaira, valamint a honvédségi közalkalmazottak honvédelmi pótlékával és a pedagógusi
életpálya-modellel kapcsolatos többletkiadásokra. A terület számára kiemelt prioritás a tárca 10 éves
tervében jóváhagyott, illetve a Honvédelmi Szakpolitikai Programban tervezett fejlesztések
ütemezett végrehajtása. A HM fejezet tartalmazza a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam
elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételének, valamint a Pápai
Bázisrepülőtér fejlesztése 2017. évi ütemének fedezetét is.
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Külgazdasági és Külügyminisztérium
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) elsődleges feladata továbbra is a külföldi
tőkebeáramlás, a külföldi közvetlen tőkebefektetések által megvalósuló beruházások elősegítése. A
Külügyminisztérium feladati ellátására 2017-ben az idei évhez képest 20 milliárd forinttal több forrást
fordíthat. A Beruházás-ösztönzési célelőirányzat, mely a Kormány stratégiai beruházás-politikájának
egyik fontos eszköze, jövőre eléri a 30 milliárd forintot. Több mint 15 milliárd forintot fordíthat a
KKM jövőre határ menti gazdaságfejlesztési programokra. Mindemellett alapvető cél, hogy a
megújult, integrált kulturális és tudománydiplomáciai eszközrendszer is hatékonyan járuljon hozzá
Magyarország kulturális kapcsolatainak fejlesztéséhez.
Belügyminisztérium
A Belügyminisztérium fejezet 2017. évi költségvetése a belügyi terület legfontosabb célkitűzésének a
mindennapok biztonságának megerősítése mellett a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet
tekinti. Éppen ezért rendvédelemre 2017-ben 114 milliárd forint többletforrás jut, a rendőrség
számára pedig a 2016-osnál 40 milliárd forinttal nagyobb összeg, 206,5 milliárd forint áll
rendelkezésre személyi kiadásokra. Többet fordíthat bérekre az Alkotmányvédelmi Hivatal, a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ is. A fentiek mellett a büntetés-végrehajtás 2017. évi
fejlesztéseihez 25,2 milliárd forintot meghaladó többletforrást irányoz elő a Kormány. Az
önkormányzati szektor 6 milliárd forinttal magasabb keretösszegre számíthat, ennek részeként 2,2
milliárd forinttal több forrás jut a gyermekétkeztetés biztosítására. A települési önkormányzatok
szociális, köznevelési és kulturális feladatokra összességében több mint 10 milliárd forinttal nagyobb
összeget fordíthatnak jövőre.
Nemzetgazdasági Minisztérium
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fő feladata a munkaalapú gazdaság kiépítése és ennek
eredményeképpen a teljes foglalkoztatottság elérése. Emellett 2017-ben az NGM kiemelt célkitűzése
az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének végrehajtása lesz. A 2017. évtől 18
százalékra csökken az internet-hozzáférésre és éttermi étkezésre, valamint 5%-ra csökken a tejre, a
tojásra és a baromfihúsra vonatkozó áfa kulcs. Tovább bővül a kétgyermekes családok
adókedvezménye, amely 15 milliárd forint többletbevételt jelenthet az érintett családok számára.
Otthonteremtésre a Kormány jövőre már 211 milliárd forintot fordít. A fejlesztési források elosztása
során hátrányt szenvedő Pest megye településeinek fejlesztésére a tárca költségvetése 16 milliárd
forintot irányoz elő.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) elsődleges feladata a magyar családok erősítése. Az
EMMI a jövő évi költségvetés egyik legnagyobb nyertese, a 2017-es év a tárca minden szakterülete
számára előrelépést jelent. Ezt támasztja alá, hogy a költségvetés egészében oktatásra 270 milliárd
forint, egészségügyre 167 milliárd forint, a társadalombiztosítási és jóléti szférára 155 milliárd forint,
a kulturális tevékenységekre 66 milliárd forint, a sport és szabadidős ágazatokra pedig 22 milliárd
forint többletforrás jut 2017-ben. A tárcához tartozó nagyberuházások közül a Liget Budapest
projektre több mint 44 milliárd forint, a Magyar Állami Operaház beruházásaira 12,5 milliárd forint,
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az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójára pedig több mint 10 milliárd forintot irányoz elő az EMMI
költségvetése.
Miniszterelnöki Kabinetiroda
A Miniszterelnöki Kabinetiroda (MK) látja el a miniszterelnök által meghatározott kiemelt ügyek
koordinálását. A tárca emellett a kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokért is felel.
Magyarország Kormánya arra törekszik, hogy folyamatos párbeszédet folytasson az emberekkel az
életüket meghatározó aktuális intézkedésekről, és a legfontosabb ügyekben kikérje véleményüket.
Ennek egyik elsődleges eszköze a nemzeti konzultáció. Az MK tájékoztatási feladatát emellett
állampolgároknak küldött levelekkel, kiadványokkal, internetes és egyéb kommunikációs eszközökkel
látja el.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kiemelt feladata a nemzeti vagyon őrzése és gyarapítása,
az ország újraiparosításának és egy új szerkezetű gazdaság kiépítésének elősegítése. Jövőre a 2240
milliárd forintos uniós forrásfelhasználáson kívül további 1600 milliárd forint jut különböző
fejlesztésekre. Az NFM költségvetése az idei 879 milliárd forintról 2017-ben 1201 milliárdra nő.
2017-ben a közúthálózat felújítása című fejezeti kezelésű előirányzat 10 milliárd forint lesz, csakúgy,
mint a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza felújításának, illetve a FINA
világbajnokság lebonyolításának támogatása. Tanterem-, tornaterem-, valamint tanuszoda-építési
programra egyaránt közel 3 milliárd forint jut a jövő évben is. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program
megvalósítása érdekében 7 milliárd forint támogatásnövekedést irányoz elő az NFM 2017-es
büdzséje.
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I. Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címei a 2017. évi költségvetési törvényjavaslat szerint az
alábbiak:
1. cím: Országgyűlés Hivatala,
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,
3. cím: Országgyűlési Őrség,
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok.
Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) alapfeladata az Országgyűlés
törvényalkotó tevékenységének, folyamatos működésének, az országgyűlési képviselők, a
nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői
munkájának támogatása.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár)
alapfeladata, hogy szaklevéltárként őrzi, kezeli és feldolgozza az illetékességébe és
gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára lehetővé teszi személyes adataik
megismeréséhez való joguk gyakorlását.
Az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) alapfeladata az Országgyűlés függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének védelme, személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok között a költségvetési tervben az Országgyűlés elnökének
közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma keretein
belül a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása; a
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai szerepelnek.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címeinek 2017. évi javasolt költségvetési támogatási
előirányzata 25 277,9 millió forint.

Megnevezés
Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Kiadás Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
25 883,9
905,0
24 978,9
1 647
0
299,0
299,0

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. cím: Országgyűlés Hivatala
Magyarországon a törvényhozó hatalmat az Országgyűlés gyakorolja. Az Országgyűlés, a
tisztségviselők, a bizottságok és meghatározott feladatkörökben az országgyűlési képviselők,
nemzetiségi szószólók munkáját központi költségvetési szervként a Hivatal segíti. A Hivatal
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) alapján
alapfeladatként megteremti a törvényalkotás technikai feltételeit, segíti az Országgyűlés
folyamatos működését, támogatja az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a
képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői tevékenységét. A Hivatal
ellátja továbbá az Ogy. törvényben az országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók
részére megállapított juttatások, keretek folyósításával, az országgyűlési képviselőcsoportok
rendelkezésére álló keretekkel kapcsolatos feladatokat.
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A Hivatal költségvetésére vonatkozó javaslatot a Házelnök irányítása mellett a főigazgató
készíti el, majd azt a Házelnök, a Házbizottság egyetértésével, a Költségvetési bizottság
véleményének beszerzése után küldi meg a Kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti
be a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. A Hivatal
2017. évi költségvetésével kapcsolatban a Házbizottság ülésén észrevétel nem merült fel, és
azt a Költségvetési bizottság is támogatta.
A Hivatal keretein belül az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok
képviselőcsoportjai a képviselőik számához igazodó létszámú hivatalt működtetnek. Az Ogy.
törvény lehetővé teszi, hogy minden képviselő munkatársat alkalmazzon. Előzőeken túl az
Országgyűlés tisztségviselői, a bizottságok és a képviselőcsoportok külső szakértőket is
foglalkoztathatnak.
A Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 1 165 fő (mely tartalmazza az országgyűlési
képviselőket, a nemzetiségi szószólókat, a Hivatal köztisztviselőit és fizikai alkalmazottait is).
A képviselőcsoportok hivatalaiban összesen 236 munkatárs foglalkoztatására van lehetőség,
további kettő fő az Európai Parlamentben működő képviselőcsoportok munkáját segíti.
A Hivatal:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

segíti az Országgyűlés törvényalkotó munkáját,
lebonyolítja a plenáris és bizottsági üléseket,
szervezi a külügyi kapcsolatokat, a parlamenti sajtótevékenységet, a társadalmi
kapcsolatokat,
szervezi és koordinálja a kezelésében lévő ingatlanok beruházásaival, fenntartásával,
felújításával kapcsolatos teendőket,
elvégzi a költségvetés végrehajtásával, illetve a képviselőtestület működési feltételeinek
megteremtésével kapcsolatos feladatokat,
ellátja az Országgyűlés működésével kapcsolatos általános igazgatási és ügyviteli
feladatokat, a személyzeti és munkaügyi feladatokat,
biztosítja a hiteles jegyzőkönyvek elkészítéséhez a parlamenti gyorsírást,
ellátja az Országgyűlési Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve az
országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tájékoztatásával kapcsolatos
feladatokat,
szervezi az Országház látogatását,
elvégzi a volt köztársasági elnököknek nyújtott egyes juttatások biztosításával
kapcsolatos feladatokat,
ellátja az Őrség mint költségvetési szerv gazdálkodási feladatait.

A Hivatal gondoskodik továbbá a Házelnök által vezetett Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Tanács, továbbá – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján – a Független
Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről is, valamint ellátja a
Költségvetési Tanács és titkársága működési feltételeinek megteremtésével, az illetmény és az
egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat.
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1. cím: Országgyűlés
Hivatala
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb változás
Országház külső
rekonstrukció befejezése
Többlet
Országházi látogatók
számának emelkedése
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
22 560,5

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
700,0
21 860,5
1 165

-976,0

0

-976,0

200,0
21 784,5

200,0
900,0

0
20 884,5

0
1 165

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
A Levéltárat, mint a Történeti Hivatal jogutódját az elmúlt rendszer titkosszolgálati
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény hozta létre 2003. április 1-jei hatállyal. A Levéltár
tevékenységi körében:
−
−
−
−
−

−

szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
elősegíti az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálatai tevékenységének megismerését,
megteremti a törvényben meghatározott feltételeket az érintettek számára személyes
adataik megismeréséhez való joguk gyakorlására,
lehetővé teszi az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását,
saját kutatási terv alapján történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás
eredményeit, illetve tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött
iratanyag publikálásában,
ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
törvényben meghatározott feladatokat.

Az intézmény nevesített állami szaklevéltár, jogállását tekintve költségvetési szerv, az
Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím, működését az Országgyűlés elnöke
felügyeli.
2. cím: Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti
Levéltára
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
Levéltári szakmai és
állománygyarapítási feladatok
ellátására
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
788,6

20,0
808,6
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millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
5,0
783,6
99

0
5,0

20,0
803,6

99

3. cím: Országgyűlési Őrség
Az Őrség az Ogy. törvény értelmében központi költségvetési szerv, amelynek
gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, az Országgyűlés költségvetési
fejezetében önálló címet képez.
Az Ogy. törvény értelmében az Őrség
−
ellátja az Országgyűlés elnökének személyi védelmét,
−
az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala
elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében
létesítménybiztosítási feladatokat lát el,
−
gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés
Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás
rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
−
az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala
elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott
tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körével
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről,
−
ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
−
protokolláris díszelgési feladatokat lát el.
Az Őrség működésére 2017. évre az alábbi források állnak rendelkezésre:

3. cím: Országgyűlési Őrség
2016. évi törvényi előirányzat
Többlet
a 2015. évi XLII. tv. szerinti
életpálya 2016. évi üteme
MTESZ székház őrzésével
kapcsolatos feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

2 584,9

0

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)
2 584,9
381

705,9

705,9

3 290,8

0

3 290,8

2
383

A személyi juttatások összege a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben foglaltak alapján
került tervezésre. Az Őrség tevékenységével összefüggő dologi kiadások előirányzatát a
Hivatal költségvetése tartalmazza.
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok
3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai
Az előirányzaton 2017. évben az Országgyűlés elnöke részére a közéletben történő
részvételére, közcélú felajánlásokra, adományokra 73,0 millió forintos keretösszeg szolgál. A
jogszabályi hátteret az Ogy. törvény rendelkezései tartalmazzák.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
73,0
73,0

342

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0
73,0
0
73,0

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma előirányzata a Magyar Nemzeti Közösségek
Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására 80,0 millió forintot tartalmaz. A
költségvetési törvényjavaslat az említett alapítványt támogatásra jelölt alapítványként
nevesíti.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
80,0
80,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0
80,0
0
80,0

8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvényben
foglaltak alapján a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvételére, így közcélú
felajánlások, adományozások céljából az Országgyűlés fejezeten belül külön soron tervezett
előirányzat felett rendelkezésre jogosult.
Ennek végrehajtására 2017. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai,
adományai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül 73,0-73,0 millió forint áll
rendelkezésre.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Egyéb változás
Göncz Árpád volt köztárasági elnök
elhalálozása miatt
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
219,0
-73,0
146,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0
219,0

0

-73,0
146,0

13. alcím: Fejezeti tartalék
Fejezeti tartalék a 2017. évben nem szerepel a fejezeti kezelésű előirányzatok között.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Változások jogcímenként:
Egyéb változás
Előirányzat megszűnése
2017. évi javasolt előirányzat

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás

450,0

0

450,0

-450,0
0

0
0

-450,0
0

III.3. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés
indokolása
A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 1,6 milliárd
forinttal, a bevételi főösszegtől 0,2 milliárd forinttal tér el, melynek okai a következők:
−

−

a kiadási főösszeg 1,6 milliárd forintos csökkenése a Hivatalnál történő előirányzat
változások és szerkezeti átalakításokat követően, a fejezeti kezelésű előirányzatok
tekintetében pedig a fejezeti tartalékot és Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományait
érintően keletkezik,
a bevételi előirányzat tekintetében 0,2 milliárd forint növekedés keletkezik az
Országház látogatói számának várható alakulásából adódóan.

343

344

I. Országgyűlés
Közbeszerzési Hatóság
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a
jogszabályokból eredő feladatainak ellátása, amelynek a 2015. évi CXLIII. a
közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) az alapja. Ezen túlmenően önként
vállalt plusz feladatok teljesítésével (képzések, konferenciák szervezésével, help-desk
üzemeltetésével, közszolgálati portál kialakítása) szolgáltató hatósággá is válunk.
A Kbt. céljával megegyezően a Hatóság a közbeszerzési rendszer még nagyobb transzparenciáját kívánja biztosítani.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
A Hatóság a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében jellemzően saját
bevételből gazdálkodik, amely a hatályos jogszabályok szerint meghatározott esetekben
megfizetett szerkesztési és hirdetményellenőrzési díjakból, valamint igazgatási szolgáltatási
díjakból tevődik össze.
Megnevezés

Intézmények

Kiadás

1 800,9

millió forintban, egy tizedessel
Támogatás
Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
1 660,9
140,0
127

Bevétel

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A Hatóság intézményrendszerében az elmúlt évben változás nem következett be, a
Közbeszerzési Hatóság az I. Országgyűlés költségvetési fejezet 5. címen nyilvántartott önálló
alfejezete.
A Hatóság feladatait a Kbt. határozza meg és számos a törvényhez kapcsolódó végrehajtási
rendelet. Ezen túlmenően mögöttes jogszabályokat is alkalmazunk (Kttv., Ptk., Nbt.).
Az alfejezet irányító szerve a Közbeszerzési Hatóság, vezetője a Hatóság elnöke. A Hatóság
az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi
költségvetési szerv, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott feladatkörökben
általános hatáskörrel rendelkezik.
A Hatóság 2017-re tervezett létszáma 127 fő, amely nem változik 2016. évhez viszonyítva. A
változatlan létszám mellett a személyi juttatások és járulékai nem növekednek.
A Hatóság a Kbt-ben foglalt feladatai és hatásköre alapján figyelemmel kíséri a közbeszerzési
törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel
kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását. A közbeszerzésekkel kapcsolatos
jogszabályok keretei között, azok végrehajtását elősegítő útmutatókat készít és tesz közzé.
Vezeti és közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét és a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét. Véleményezi a feladatkörébe tartozó egyéb
jogszabályokat.
A Kbt. a Hatóság feladatait kibővítette a szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzésével, amely ellátása kapacitásbővítést tesz szükségessé.
Az öntisztázás, mint új jogintézmény, szintén többletfeladatot jelent a Hatóság számára.
Gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő, a Hatóság elektronikusan megjelenő hivatalos
lapjának, szerkesztéséről és heti háromszori megjelentetéséről (150 kiadvány/év).
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Gondoskodik a közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési felhívásoknak az EU hivatalos
lapjában történő közzétételéről, IT támogatással. A Hatósághoz éves átlagban 25000 db
hirdetmény érkezik be. Az ajánlatkérők egyre inkább igénylik a közbeszerzési dokumentumok
ellenőrzését is.
A Hatóság kapcsolatot tart az Európai Unió tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel. Az
Európai Bizottság által működtetett Közbeszerzési Szakértői Bizottság (EXPP),
Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC) és annak különböző közbeszerzési munkacsoport
ülésein való részvétel szükséges előzőek és az e-Certis rendszerrel kapcsolatos
kötelezettségeink teljesítéséhez is.
A Hatóság a közbeszerzési szabályozás széles körű megismertetése érdekében konferenciákat
szervez.
A Kbt. 40. § arról rendelkezik, hogy a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a
Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszer
igénybevételével kell lebonyolítani. A rendszer kifejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági
tanulmányt a Hatóság elkészíttette és megküldte a Miniszterelnökségnek. A rendszer
kifejlesztését a hatályos Kormányhatározat szerint a Miniszterelnökség kapta feladatul.
A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség is bővül, részben annak érdekében, hogy a
döntéshozók átfogó képet kapjanak a szabályozás működésének hatékonyságáról, másrészt az
átláthatóságot növelve a Hatóság árstatisztikákat tesz rendszeresen közzé.
A Hatóság tevékenységéről és a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos
tapasztalatairól minden évben beszámolót készít az Országgyűlésnek.
A Kbt. 179. § (4) bekezdése szerint a Hatóság keretei között működő Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt kezdeményezett jogorvoslati eljárások lefolytatása és azzal kapcsolatos határozat meghozatala. A
Hatóság feladat és hatáskörébe újonnan került közbeszerzési szerződések teljesítésének és
módosításának ellenőrzése kapcsán várhatóan tovább növekszik a Hatóság elnöke által
benyújtandó hivatalbóli kezdeményezések száma.
A Hatóság tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és
végrehajtását, továbbá ezen feladatok ellátásához szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint
adminisztratív-koordinatív tevékenységet is ellát. Önállóan működő és gazdálkodó autonóm
központi költségvetési szervként gazdálkodik, és mint ilyen végrehajtja a működéshez
számára jogszabályban meghatározott gazdálkodási feladatokat is.
A Hatóság a 2017. évi költségvetés tervezésekor az új közbeszerzési törvényből és a
kapcsolódó végrehajtási rendeletekből levezethetően a bevételek drasztikus csökkenése
valószínűsíthető, amelyek így elmaradnak a 2016. évi előirányzattól, ezért a kiadások az
egyensúly megteremtése érdekében csökkentésre kerültek.
A kiadások közül a dologiaknál az irodabérlet bérleti díjának csökkentésével, illetve a
szakmai szolgáltatásokra fordított kiadások mérséklésével számoltunk. A felhalmozási
kiadásoknál az informatikai rendszerek 2016-ban megkezdett konszolidációja megtakarítást
eredményezhet.

348

349

350

I. Országgyűlés
Társadalmi szervezetek és a média támogatása

351

352

353

354

I. Országgyűlés
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi
törvény (a továbbiakban: Info tv.) célja, hogy az Alaptörvény VI. cikke alapján, az ott
biztosított alapjogok érvényesítése érdekében meghatározza az információs jogok tartalmát, és
biztosítsa e jogok hatékony érvényesülését. Az Alaptörvény VI. cikke rendelkezik arról is,
hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
érvényesülését a sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság, vagyis a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH, Hatóság) ellenőrizze.
A NAIH feladata a fentieken túl az is, hogy biztosítsa független, és önálló szervezetként –
külső befolyástól mentesen és pártatlanul – Magyarország Alaptörvényében meghatározott
alapvető állampolgári jogokat, nevezetesen a személyes adatok védelmét, valamint a
közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvénysülését,
valamint elősegítse és ellenőrizze azokat.
Az Info tv. az érintettek számára kiszámítható és hatékony jogvédelmet, az adatkezelők
számára átlátható és követhető szabályokat, az állami szervek számára a hatékony és jogszerű
működés kereteit biztosítja, melynek megvalósítása törvényi kötelesség.
A Hatóság 2012. januárjától, megalakulása óta, ombudsmani típus eljárás mellett jogosult
hatósági eljárást is lefolytatni, amelynek keretében bírságot is kiszabhat nem megfelelő
adatkezelés esetén. A Hatóság egy éveken átnyúló folyamatként tervezi a hangsúlyok
áthelyezését erre a területre és a hatósági eljárások számának folyamatos emelését. A hatósági
eljárások eredményessége érdekében a technika fejlődésével a Hatóságnak is készen kell
állnia az ezekhez kapcsolódó adatkezelések vizsgálatára, így elengedhetetlen az ehhez
szükséges korszerű eszközök beszerzése, illetve szakértői támogatás igénybevétele.
A kiszabott bírságok beszedése, elszámolása, a Hatóság gazdasági szervezetének feladata,
viszont a teljes bírságbevétel a központi költségvetést illeti meg.
A Hatóság 2017-ben is kiemelt figyelmet kíván annak szentelni, hogy az egyének körében
tudatosítsa az adatvédelem jelentőségét. A tudatosság erősítése elsősorban sajtómegjelenések
és figyelem-felkeltő kampányok útján érhető el a leghatékonyabban.
Az európai uniós együttműködésben a magyar hatóság fontos koordinatív szerepet játszik
2015-től kezdődően az adatvédelmi hatóságokat tömörítő munkacsoportban. A praktikus
együttműködés magában foglalja a bilaterális kapcsolatok erősítését is. Hatóságunknak 2017ben meg kell kezdeni a felkészülését a 2018-ban hatályba lépő új Uniós Adatvédelmi
rendeletre, melyet az Unió minden tagállamára kötelezően kiterjeszt, ezzel felváltva az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényt.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

Megnevezés
Intézmények

Kiadás
642,3

357

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
0
642,3
73

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. A Hatóságnál történő feladatellátás
2018-ban olyan közös, minden tagállam számára kötelező uniós adatvédelmi rendelet lép
életbe, melynek mind az előkészületi munkái, mind a jogszabály adta változással kapcsolatos
hatósági működés - mind szerkezetileg, mind tartalmilag – lényeges változásokat hoz majd a
Hatóság működésében.
Az adatvédelmi rendelet általános hatállyal fogja szabályozni a személyes adatok védelmével
és kezelésével összefüggő tevékenységeket. A jogi norma közvetlenül alkalmazandó
jellegéből fakadóan tagállami átültetés nélkül eredményez jelentős változásokat
Magyarországon is.
2017-ben a Hatóság létszáma az ellátandó uniós rendelet előkészítése miatt 73 főre emelkedik
az uniós jogi normák előkészítési feladataik miatt. Az Info. törvény módosítása következtében
létrehozott Szabályozási és Titokfelügyeleti Főosztály segíti a Hatóság feladatellátását.
A 2017. évi személyi kiemelt előirányzat 411,8 millió forint biztosítja a meglévő személyi
állomány személyi illetményének finanszírozását, az uniós előkészületi feladatok megfelelő
minőségű ellátását, a személyi állomány 5 fővel történő emelését, valamint az uniós rendelet
elfogadásának következményeképpen jogi területen felmerülő tanulmányok kidolgozási
munkáit és az IT területen felmerülő többletfeladatok finanszírozását.
A személyi kiemelt előirányzathoz szükséges 103,0 millió forint munkáltatói járulék és
szociális hozzájárulási adó.
A 2017. évi dologi kiadások 105,9 millió forintot tesznek ki. Ez a hatóság folyamatos
működtetéséhez, valamint az uniós elvárások előkészületi munkáinak folyamatos
biztosításhoz, az infrastruktúra kialakítása utáni működtetéshez szükséges.
2017. évben a szükséges felhalmozási kiemelt előirányzat jelentős része az uniós rendelet
változáshoz kapcsolódó beruházásokhoz kapcsolódik úgymint közös EU IT platform és web
alapú kommunikációs rendszer létrehozásához közös és lokális szerverrendszerek és
kapcsolódó infrastruktúrák, video konferencia rendszer kialakítása,létszámbővítéshez
kapcsolódó munkahelyek kialakítása, EU minősített adatokkal történő munkavégzéshez
szükséges rendszer és infrastruktúra fejlesztések. Ezen beruházások értéke 19,1 millió forint.
A meglévő informatikai eszközpark, valamint a meglévő ügyviteli eszközök felújítása 2,5
millió forintot tesz ki.
millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
I. 21. cím
statisztikai
Nemzeti Adatvédelmi és
Kiadás Bevétel Támogatás
állományi
Információszabadság Hatóság
létszám (fő)
2016. évi törvényi előirányzat
573,5
573,5
65
Változások jogcímenként:
2016. évi egyszeri kiadások miatti
változások
adatvédelmi biztosok konferenciája
-21,4
-21,4
jubileumi jutalom
-10,7
-10,7
Többlet
2015. évi XCVI. törvény miatti
40,9
40,9
titokfelügyeleti eljárás plusz feladatai
15039/15 sz. előkészület alatt álló Uniós
Adatvédelmi Rendelet tervezet 2017. évet
60,0
60,0
érintő előkészületi plusz feladatok
2017. évi javasolt előirányzat
642,3
642,3
73
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I. A célok meghatározása, felsorolása
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, EBH) működésének az Egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott célja a
hatékony jogvédelem biztosítása a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára.
A Hatóság céljából és feladataiból eredő küldetése az egyenlő bánásmód garanciális jogelve
gyakorlati és mindennapi érvényesülésének a rendelkezésére álló minden eszközzel való
biztosítása és a szervezet társadalmi elfogadottságának és elismertségének elérése.
Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a társadalom esélyegyenlőséggel és az
antidiszkriminációs joganyaggal kapcsolatos ismeretének növelése, célirányos, hatékony
tájékoztatás a Hatóság tevékenységéről, valamint a szolgáltatást nyújtók, a munkáltatók, az
oktatási intézmények esélyegyenlőség-elvű szemléletformálása.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
Megnevezés

Intézmények

Kiadás

384,4

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
1,0
383,4
27

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatát az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről
szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.), és a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján látja el.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére,
vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak
megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás
során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, a törvényben
meghatározott szankciót alkalmaz. A panaszok vizsgálata során főszabályként tárgyalást tart
annál a települési önkormányzatnál, amelynek területén a kérelmező lakik.
A jogaiban sértett személyek, és csoportok védelmében a Hatóság élhet közérdekű
igényérvényesítési jogával, s munkajogi, személyiségi jogi pert indíthat.
A Hatóság véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatot
tesz kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra. Rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és
az Országgyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről, tájékoztatja
az érintetteket az igényérvényesítés lehetőségeiről. Közreműködik azoknak a jelentéseknek az
elkészítésében, melyeket az egyenlő bánásmód hazai érvényesülésével kapcsolatban
nemzetközi szervezetek részére kell megküldeni. Közreműködik az Európai Unió Bizottsága
számára az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvek harmonizációjáról szóló jelentések
elkészítésében.
Fenntartja az Equinet (Nemzeti Esélyegyenlőségi Hálózat) tagságát, teljesíti az évi 1000 EUR
tagdíjat, részt vesz az Equinet tréningjein, az éves közgyűlésen, a szervezet által megalakított
munkacsoportok közül legalább egybe munkatársait delegálja.
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Kérelemre vizsgálja, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi
tervet. Civil szervezetek, munkáltatók, és munkavállalók érdekképviseletei szerveinek
felkérésére előadások tartása az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban a Hatóság
által vizsgált ügyekről.
Az Ebktv. alapján ellátja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról
szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet 1.§-a (4) bekezdésének 33. pontjában meghatározott
feladatok kivételével a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent
mozgásképességű személyek jogairól szóló 2006. július 5-i 1107/2006/EK Európai parlamenti
és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv feladatait.
Feladatai ellátása során együttműködik az érintett társadalmi és érdekképviseleti szervekkel,
valamint az állami szervekkel.
Folyamatosan figyelemmel kíséri, illetve az ügyfél kérelmére, vagy – amennyiben annak
törvényi feltételei fennállnak – hivatalból vizsgálja a korábbi években a Hatóság által
jóváhagyott egyezségekben vállalt, vagy jogsértést megállapító határozatokban elrendelt
kötelezettségek teljesítését (pl. akadálymentesítés, előírt fejlesztés biztosítása stb.) Ha a
Hatóság ennek során megállapítja, hogy az egyezségben foglaltak vagy a határozatban
elrendelt kötelezettség egészben vagy részben nem teljesültek, végrehajtási eljárást indít a
kötelezettel szemben.
millió forintban, egy tizedessel
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
2016. évi törvényi előirányzat
334,2
1,0
333,2
25
Változások jogcímenként:
Egyéb
változások
Kommunikációs
kampány,
tárgyalóhelyiség
kialakítása,
önálló informatikai rendszer
kialakításának
előkészítése
feladatok elvégzése miatt
-15,0
0,0
-15,0
Többlet
Önálló informatikai rendszer
50,0
0,0
50,0
kiépítése
Informatikai rendszer
15,2
0,0
15,2
2
kiépítése és ügyiratkezelés
megerősítése miatti humán
kapacitásbővítés
2017. évi javasolt előirányzat
384,4
1,0
383,4
27
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
A Margit krt. 85. szám alatti irodaépület bontása miatti kötelező székhelyváltozás
millió forintban, egy
tizedessel
Tevékenység

Havi költség

Bérleti díj és üzemeltetési
költségtöbblet

3,9

Kötelezettség
ideje (hó)

Összes költség

21
2017. évben
2018. évben

81,9
46,8
35,1

III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és
hatósági munka erősítése pályázati program fenntartási időszaka
A projekt és a fenntartási időszak célja a hatósági jogalkalmazás tapasztalatainak megosztása,
az egyenlő bánásmód követelményének és a jogorvoslat lehetőségének tudatosítása valamint a
megkülönböztetés-mentes szemlélet fejlesztése. A projektmegvalósítás 2009.04.012014.09.30. közötti időtartamát követően 2015.04.10-én kezdődött el az EBH vállalásainak
körére kiterjedően a fenntartás időszaka.
Referensi hálózat
Egyes hatósági szolgáltatások megyei és járási szintű elérését biztosító referensi hálózat
létrehozása és működtetése a projektben 2013. június 30-án lezárult, a hálózat működésének 3
éves fenntartási kötelezettségét a Hatóság 2013. július 1-vel megkezdte. A fenntartási
kötelezettség 2016. június 30-án megszűnik, a hálózat további működtetése szakmailag
indokolt.
Tudásmegosztás, képzések
Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése című akkreditált,
sajáttananyag-fejlesztésű képzési program tananyagának aktualizálása jogszabályváltozások
miatt, valamint speciális képzési igények esetén esedékes. A projekt vállalásainak
megfelelően a tananyag elérése az EBH honlapjának kiadványok felületén folyamatos. A
tananyag megosztását 2016-ban az MTVA és az OBH belső képzésében, valamint az EU2020
Partnerségi Megállapodásból adódó horizontális kötelezettségek keretében a közszolgálati
továbbképzési program akkreditációs rendszerében biztosította az EBH. Az egyedi képzési
igényeket a Hatóság Kommunikációs és Partnerségi Főosztálya fogadja és koordinálja,
tekintettel arra is, hogy a Hatóság az elmúlt években önálló szervezésű képzésekhez alkalmas
tereket alakított ki.
Információ megosztás – kutatási eredmények
A projektben lebonyolított 7 társadalomtudományi kutatás eredményein felül az EBH saját
kutatásainak (fiatal felnőtt korosztály jogtudatossága, képzési programban résztvevők
jogtudatosságának és érzékenységének változásai, ügyfél elégedettség, intézményi
kommunikáció hatékonysága és elégedettsége) eredményeihez is folyamatos elérést biztosít a
honlap szakmai könyvtárában. A Kommunikációs és Partnerségi Főosztálya fogadja a kutatási
információk megosztására irányuló igényeket, valamint folyamatosan terjeszti a kutatási
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) fejezetet
irányító szervi jogállással bíró önálló szabályozó szerv. A Hivatal a villamosenergia-,
földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, felügyeleti
és árszabályozási feladatokat ellátó, valamint a hulladék gazdálkodási közszolgáltatás díját
előkészítő energia- és közműpiaci önálló szabályozó hatóság.
A Hivatal a földgázellátásról szóló törvény, a földgáz biztonsági készletezéséről szóló
törvény, a villamos energiáról szóló törvény, a távhőszolgáltatásról szóló törvény, a
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, valamint a hulladékról szóló törvény és az e
törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek,
személyek ezen jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét látja el.
A Hivatal 2017. évi főbb feladatai:
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

a víziközmű szolgáltatási ágazat engedélyezési és felügyeleti rendszerének
működtetése, továbbá az ezzel kapcsolatos árelőkészítő és ármegállapító feladatok
ellátása,
a villamosenergia- és földgázipari, valamint a távhőt termelő szolgáltató társaságokra
vonatkozó engedélyezés és felügyelet,
a földgázipari működési engedélyek – szállítási rendszerüzemeltetés, földgázelosztás
földgáztárolás, központi adatfeldolgozó rendszer működtetése, kereskedelem
(egyetemes szolgáltatás, kereskedelem, korlátozott kereskedelem) – kiadása,
módosítása, visszavonása,
eszköz- és költség-felülvizsgálat végzése a földgáz- és a villamosenergia – szektorban,
a földgáz és a villamos energia rendszerhasználati és csatlakozási díjainak
meghatározása,
a földgáz, a villamos energia és a távhő miniszteri árhatósági körbe tartozó hatósági
árainak előkészítése,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltató tevékenység díjfelügyelete,
hatékony és eredményes piacfelügyeleti tevékenység ellátása,
fogyasztóvédelem, ennek keretében a felhasználó tudatosság növelése,
a regionális piacintegráció előkészítése és megvalósítása, az európai hálózati előírások
(Network Cod-ok) bevezetése,
nemzeti energia-statisztikai rendszer működtetése, fejlesztése.

Engedélyezés és felügyelet
–
–

–
–
–

a víziközmű-szolgáltatási tevékenység engedélyezése és felügyelete, a szolgáltatás
jogszerűségének, az ellátás biztonságának felügyelete,
a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díjának,
valamint a víziközművek kapcsolódó szolgáltatás díjainak (ivóvíz átadási ára és az
átvett szennyvíz kezelési díja) árelőkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása és ennek
mértékére vonatkozó javaslattétel a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter részére,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó díjjal
kapcsolatos felügyeleti és tájékoztatási tevékenység,
a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ideiglenes ellátására, valamint a közérdekű
szolgáltató kijelölésére vonatkozó tevékenység ellátása,
a földgáz engedélyesek működését szabályozó szabályzatok jóváhagyása (üzemi és
kereskedelmi szabályzat, üzletszabályzatok, a szervezett földgázpiaci szabályzat,
egyensúlyozó/kereskedelmi platform szabályzata, kapacitáslekötési platform szabályzat,
központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes szabályzata),

369

–
–
–
–
–
–

–
–

a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység engedélyezése, a folyamatos és
biztonságos távhőellátás feltételeinek, valamint a tevékenységet végzők iparági
jogszabályoknak és engedélyeknek való megfelelésének ellenőrzése és felügyelete,
villamosenergia-ipai engedélyesek – kivéve az egyetemes szolgáltatók
üzletszabályzatainak és azok módosításainak jóváhagyása, a hálózatfejlesztési terv
jóváhagyása,
az engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzése, a hatósági felügyelet ellátása, az
engedélyesek pénzügyi-gazdasági helyzetének vizsgálata,
az ellátásbiztonság felügyelete, amely magába foglalja egyrészt a villamos energia
ellátás minimális minőségi követelménye és elvárt színvonala betartásának értékelését,
ellenőrzését, másrészt a feszültség-minőség monitoring tevékenység értékelését,
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból történő villamosenergia-termelés
esetében a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia
mennyiségének megállapítása,
a szélsőséges időjárási körülmények hatásának vizsgálata a szolgáltatás minősége
szempontjából, szélsőséges időjárási eseményekhez kapcsolódó engedélyesi kérelmek
elbírálása a villamos energia ellátás minimális minőségi követelményét és elvárt
színvonalát megállapító határozatok szerint,
aktív részvétel az okos mérés pilot projektek értékelésében, az ezzel kapcsolatos
jogszabály-előkészítő tevékenységben,
származási garanciák bejegyzése és törlése, származási garancia rendszer vezetése és
felügyelete.

Árszabályozás
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

a távhő árak és támogatások kalkulációja, ez alapján javaslattétel az energetikáért
felelős miniszter részére,
a távhő támogatások igénylése és kifizetése jogszabályoknak való megfelelőségének
ellenőrzése,
a távhő árak és támogatások indokolt esetben történő egyedi felülvizsgálata,
a földgáz rendszerhasználati díjrendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és
karbantartása,
a földgáz egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árszabásokat megállapító miniszteri
rendelethez az árakra vonatkozó javaslat előkészítése,
a hazai termelésű földgáz árára, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt
vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgáz mennyiségére
vonatkozó javaslat előkészítése (negyedévente) a miniszteri rendelethez, a vételre
felajánlott földgázforrás árára és mennyiségére vonatkozó javaslat előkészítése
(negyedévente),
a földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó engedélyesek
forrásbiztosításának monitoringja, szükség esetén felülvizsgálata,
a szállítási rendszerüzemeltetési díj elszámolását meghatározó rendelet kiadása (új
árszabályozási periódus esetén) és karbantartása,
a földgáz csatlakozási díjrendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és
karbantartása,
a földgáz különdíjas rendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és
karbantartása,
az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelethez
az egyetemes szolgáltatás árának részét képező árelemek mértékének meghatározása,
a tevékenységek kiszervezésének, illetve visszaszervezésének hatásvizsgálata a
rendszerhasználati díjakra vonatkozóan,
a villamos energia rendszerhasználati tarifarendszer működésének elemzése, a
szükséges módosítások előkészítése,
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–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

a villamos energia rendszerhasználati díjak új árszabályozási ciklusához tartozó
szabályrendszer kialakítása,
az átviteli rendszerirányító az elosztók és az egyetemes szolgáltatók átfogó költségfelülvizsgálatának lebonyolítása, vonatkozó árszabályozási rendszer működtetése és
továbbfejlesztésének előkészítése,
a villamos energia egyetemes szolgáltatók 2015. évi árrésének árszabályozási
szempontú vizsgálata a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
a 2017. évi villamos energia rendszerhasználati díjak megállapítása, a költségfelülvizsgálat alapján,
a villamos energia egyetemes szolgáltatási árakra vonatkozó javaslat(ok) előkészítése,
a villamos energia csatlakozási díjak felülvizsgálata és a hozzájuk kapcsolódó
beruházási költségek felülvizsgálata,
a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díjának, valamint
a víziközművek kapcsolódó szolgáltatás díjainak árelőkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátása, és ezek 2017. évi mértékére vonatkozó javaslattétel a víziközmű –
szolgáltatás felügyeletéért felelős miniszter részére,
az újonnan üzembe helyezett, adott településen eddig nem nyújtott közműves
ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és tisztítás átmeneti díjának
megállapítása,
a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás indokolt mértékének meghatározása és közzététele
a 2017. január 1-jét követő időszakra,
a használati díj meghatározása és közzététel a 2017. január 1-jét követő időszakra,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjainak árelőkészítésével kapcsolatos feladatok
ellátása, és ennek mértékére vonatkozó javaslattétel a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás felügyeletéért felelős miniszter részére,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére kijelölt közérdekű szolgáltatók
indokolt költségeinek vizsgálata.

Piacfelügyelet
–
–
–
–
–

a kereskedelem tisztasága, a piaci verseny hatásossága és a piaci árak piaci
fundamentumokkal való megfeleltethetőségének érdekében folyamatos piacfigyelés,
hatósági ellenőrzések és piacelemzési eljárások lefolytatása,
a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló
1227/2011/EU parlamenti és tanácsi rendeletből (a továbbiakban: REMIT) eredő
nemzeti szabályozó hatósági feladatok ellátása,
a nagykereskedelmi energiapiacok felügyelete, ellenőrzése, valamint a jogsértések
kivizsgálásának és a szankcionálásának kötelezettsége,
a villamosenergia- és földgáz-nagykereskedelmi energiapiacok felügyelete, ellenőrzése,
vizsgálata és a jogsértésekkel szembeni fellépés,
a törvény alapján Jelentős Piaci Erő (JPE) eljárások lefolytatása a földgáz
kiskereskedelmi és nagykereskedelmi piacokon.

Fogyasztóvédelem
–
–
–
–

fogyasztóvédelemi feladatok ellátása, panaszok kivizsgálása,
személyes ügyfélszolgálat fejlesztése, továbbá az ügyfélszolgálati tevékenységhez
kapcsolódóan a Hivatal működéséről és az energetikai szektor felhasználókat kiemelten
érintő területeiről szóló tájékoztató anyagok bővítése,
ügyfélszolgálati tevékenység fejlődési/ fejlesztési irányainak tanulmányozása, az új
technikai lehetőségek ügyfélkapcsolatba épülésének vizsgálata,
víziközmű szolgáltatási színvonal szabályozó rendszer kialakítása,
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–
–
–

a víziközmű-szolgáltatás területén a közszolgáltatási szerződés felek általi megszegésére
vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezések
meghatározása,
a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból kért közérdekű adatszolgáltatások teljesítése,
a villamos energia és földgázszolgáltatás területén az egyedi felhasználókat érintő
minimális minőségi követelmények betartásának ellenőrzése, értékelése.

Nemzetközi és piacintegrációs feladatok
–

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–

aktív részvétel és a hazai érdekek képviselete az energia szabályozó hatóságok
részvételével működő nemzetközi szervezetekben (Energiaszabályozók Együttműködési
Ügynöksége/ACER,
Európai
Energiaszabályozók
Tanácsa/CEER
és
Energiaszabályozók Regionális Egyesülete/ERRA),
a Hivatal szakterületén folyó nemzetközi, illetve az európai belső piac kiépítésével járó
feladatok ellátása, az uniós belső villamosenergia- és földgáz piaci üzemi és
kereskedelmi szabályzatok (Network Code-ok) kidolgozásában a hazai érdekek
képviselete, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés,
gondoskodás az európai integrációból adódó, az energetikai piacot érintő hivatali
feladatok ellátása során az európai uniós jogszabályok érvényesítéséről,
a hatályos és a készülő európai uniós és nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek a hazai
energiapiacok sajátosságai, a nemzeti érdekek és a közösségi belső piac szempontjából
való alkalmazhatóságának vizsgálata,
a szomszédos országok, a Visegrádi Együttműködés országai energiaszabályozó
hatóságaival és más nemzetközi jogi személyekkel fennálló kétoldalú együttműködéssel
kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel a regionális villamos energia és földgáz piacok
összekapcsolásában,
az energiaszabályozó hatóságokkal és más nemzetközi jogi személyekkel fennálló
bilaterális együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
az együttműködés fejlesztése a keleti-nyitás és a déli nyitás elnevezésű külpolitikai
programokkal érintett államok energia szabályozó hatóságaival,
együttműködés az ágazat nemzetközi (IWA) és hazai (MAVÍZ) szakmai szervezeteivel,
részvétel a nemzetközi tapasztalatok átvételében, illetve a hazai tapasztalatok fejlődő
országok részére történő átadásában,
részvétel az European Water Regulators (WAREG) működésében, szakmai
tapasztalatok kölcsönös megosztása, alapítói feladatok ellátása,
együttműködés a World Bank Group-val a Danube Water Program keretében a
környező Duna – menti országokkal,
kölcsönös együttműködés az OECD-vel az OECD által végzett adatgyűjtések
eredményeinek megismerése érdekében.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
A Hivatal teljes egészében saját bevételből gazdálkodik. A 2017. évi tervezett bevételek
várhatóan a 2016. évi tervezett bevételi szint alatt realizálódnak. A bevétel a jogszabály
alapján beszedett felügyeleti díjból és igazgatási szolgáltatási díjbevételből származik. A
bevétel csökkenését az igazgatási szolgáltatási díjak változó alakulása indokolja. A
rendelkezésre álló forrás biztosítja a Hivatal feladatát ellátó 321 fő személyi juttatását, a
kapcsolódó járulékokat és a Hivatal működéséhez szükséges működési és felhalmozási
kiadások fedezetét.
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I. Országgyűlés
Nemzeti Választási Iroda
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. §-a alapján
a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan – nem csak az általános választások évében –
végrehajtandó feladatai:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a központi névjegyzék vezetése;
a választások (beleértve az időközi választásokat is) lebonyolításához szükséges
informatikai rendszerek biztonságos működtetése;
a választójoggal nem rendelkezők jegyzékének (NESZA-jegyzék) folyamatos vezetése;
a határon túliak regisztrációja;
a választásokhoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolása;
a választások lebonyolításához szükséges központi nyomtatványok előállítása és
szállítása;
a választások központi logisztikai feladatainak ellátása;
a választások pénzügyi lebonyolítása
a Nemzeti Választási Bizottság működésének támogatása.

A feladatellátás informatikai rendszerek folyamatos fejlesztésével és üzemeltetésével
valósítható meg, mely alkalmazások a helyi és területi választási szervek hálózatain is futnak.
Ehhez megfelelő informatikai infrastruktúra (konfigurációk, számítógépek, laptopok)
biztosítása is szükséges.
Az informatikai támogatás biztosítása mellett az időközi választások lebonyolításának
tervezett költségeit (értesítők, szavazólapok, egyéb nyomtatványok előállítása és expediálása,
választási kellékek költségei, a közreműködő választási szervek tagjainak díjazása és annak
közterhei stb.) is a központi költségvetésből kell biztosítani, kivéve, ha a képviselő-testület
feloszlása miatt kerül sor időközi választásra.
2018-ban országgyűlési képviselőválasztásra kerül sor, ami indokolja, hogy a címrendben új
fejezeti kezelésű előirányzati sor kerüljön kialakításra. Amennyiben nem módosul jelentős
mértékben a Ve. és a választások lebonyolításának rendje, úgy a 2014. évi országgyűlési
választások szolgálhatnak alapul a tervezés során.
II. A célok megvalósításához szükséges erőforrások 2017-ben
Megnevezés

Kiadás

Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 262,4
2 458,0

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
Bevétel Támogatás
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
0,0
1 262,4
95
0,0
2 458,0
0

III. A célok elérésének módja
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
Intézményi feladatok
Az NVI személyi állománya állandónak tekinthető, a ki-és belépések száma minimális, a
feladatok ellátása a jelenlegi állománnyal biztosított, így a javasolt „engedélyezett” létszám
95 fő, a személyi juttatás előirányzata 659,6 millió forint, míg a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 176,3 millió forint.
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A dologi kiadások kiemelt előirányzata fedezetet kell biztosítson az NVI székhelyének bérleti
díjára, az üzemeltetési, fenntartási kiadásokra, továbbá a szolgáltatási, működési és igazgatási
kiadásokra. A javasolt előirányzat 376,5 millió forint.
A beruházások kiemelt előirányzat javasolt összege 50,0 millió forint, ami a működéshez
szükséges informatikai eszközök és nagyértékű berendezések beszerzését biztosítja.
millió forintban, egy tizedessel
I/24/1 Nemzeti Választási
Iroda

Kiadás

2016. évi törvényi
előirányzat
2017. évi javasolt
előirányzat

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

1 262,4

0,0

1 262,4

95

1 262,4

0,0

1 262,4

95

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
Az NVI az Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása és a Választási rendszerek
működtetése fejezeti kezelésű előirányzatokkal rendelkezik, ez a fejezetrend egészül ki a
2018. évi országgyűlési választásokkal.
Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása
Az előirányzat biztosít fedezetet az időközi parlamenti, az időközi önkormányzati és az
időközi nemzetiségi választások lebonyolítására. A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény és végrehajtási, pénzügyi rendeletei, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény alapján az NVI biztosítja az önkormányzatok részére a
jogszabályban előírt normatívákat. Az NVI évente 2 időközi országgyűlési választással, és
összesen 200 időközi önkormányzati és nemzetiségi választással tervez. Ennek megfelelően a
javasolt előirányzat 458,0 millió forint.
millió forintban, egy tizedessel
I/24/2/1 Időközi és nemzetiségi
választások lebonyolítása

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Bevétel
458,0
458,0

458,0
458,0

Támogatás
458,0
458,0

A választási rendszerek működtetése
Az előirányzat a központi névjegyzék vezetésére, a határainkon kívül élő magyar
állampolgárok választási regisztrációs kérelmeinek feldolgozására, a regisztráltak
tájékoztatása miatt a választási informatikai alkalmazások biztosítására és továbbfejlesztésére,
valamint az ehhez kapcsolódó nyomdai és postai szolgáltatások kiadásaira biztosít fedezetet.
A választások – beleértve az időközi választásokat is – lebonyolítására szolgáló hálózatot és
rendszert a többi közigazgatási hálózattól és rendszertől elkülönítve, külön infrastruktúrán
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I. Országgyűlés
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a továbbiakban: NEBtv.) –
2014. január 1-jei – hatállyal rendelkezik a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (a továbbiakban:
Bizottság) létrehozásáról, a Bizottság jogállásáról, feladat- és hatásköréről, elnökének és tagjainak
jogállásáról, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) mint
a Bizottság munkaszervezete jogállásáról, személyi állományáról.
Az Alaptörvényben foglalt felhatalmazás alapján, az Országgyűlés által megválasztott Bizottság
egyik legfontosabb, törvényben rögzített alapfeladata a kommunista diktatúra hatalmi
működésének, szervezeteinek és káderpolitikájának rendszerszintű feltárása és bemutatása. Ezen
alapfeladat ellátása érdekében a Bizottság irányításával olyan alapkutatások indultak, amelyek a
pártállam működésének, legfontosabb szervezeteinek és vezető tisztségviselői körének
feltérképezését kívánják elérni. A Bizottság által folytatott alapkutatások hiánypótlónak számítanak.
A Bizottság által indított alapkutatások közül különösen fontos az 1956-os forradalmat és
szabadságharcot követő megtorlás egész országra kiterjedő, a teljes országos levéltári szervezet
bevonásával zajló, szisztematikus feltárása; a kommunista diktatúra vidéki társadalomtörténeti
jelenségeinek átfogó vizsgálata, különös figyelemmel a diktatúrával szemben megnyilvánuló
ellenállás formáinak feltárására és dokumentálására; a diktatúra központi és helyi állami és
pártszerveire kiterjedő, rendszerszerű, hiánypótló archontológiai kutatás. 2017 folyamán a
reformáció 500 éves évfordulójához kapcsolódóan a kommunista diktatúra egyházakkal szembeni
elnyomó politikája is kiemelt kutatási témaként szerepel a Bizottság tudományos programjában.
A Bizottság másik, szintén kiemelt alapfeladata, hogy kutatással alátámasztott átfogó jelentésben
meghatározza és közzétegye, hogy mely szerepek, megbízatások, foglalkozások, tisztségek
betöltése minősül kommunista hatalombirtoklásnak, és mely szervezetek, illetve személyek
minősülnek kommunista hatalombirtokosnak. Ezen eredmények közzététele alapvetően papíralapú
kiadványok, illetve elektronikus publikációk formájában történik.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

Megnevezés
Nemzeti Emlékezet
Bizottságának Hivatala
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Kiadás
808,0

Központi kezelésű előirányzatok

383

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)
808,0

56

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A Bizottság 2017-ban folytatja az alaptevékenységéhez kötődő, munkacsoportok keretében zajló
tudományos kutatást, annak szisztematikus vizsgálatát, hogyan működtek a pártállami diktatúra
formalizált és rejtett hatalmi mechanizmusai a mindennapi gyakorlatban. A Bizottság célja – a
diktatúra emlékezetének megőrzése és a közgondolkodás formálása érdekében – a kutatási
eredmények minél szélesebb körben történő megismertetése és elérhetővé tétele. Ennek érdekében a
Bizottság 2017-ben is számos hazai és nemzetközi konferenciát tervez, emellett folytatja a kutatók
által készített tanulmányok kiadványok formájában való megjelentetését, illetve tematikus
honlapokon való közzétételét. Várhatóan 2016 őszén megoldódik a Bizottság és a Hivatal végleges
elhelyezése. A saját székház lehetőséget nyújt arra, hogy a NEB a tudományos ismeretterjesztés
más formáit – népszerűsítő előadás-sorozatok, filmklub, könyvtár, kiállítások stb. – is
megvalósíthassa.
A Bizottság kiemelt feladatának tekinti a közép-kelet-európai társintézményekkel való intenzív
együttműködés megvalósítását, a pártállami diktatúrák működésének hasonlóságaira és
egyediségére vonatkozó közös kutatási projektek lebonyolítását. Ennek keretében rendszerezett
forrásfeltárást végez egymás országainak történetére vonatkozóan a hazai, illetve az adott ország
iratőrző intézményeiben. A tudományos párbeszéd jegyében a Bizottság tervezi idegen nyelvű
történeti szakirodalom hazai kiadását, illetve a saját szakmai projektek eredményeként készült
kiadványok fordítását és idegen nyelven történő megjelentetését.
A 2017. évben a Bizottság kiemelt szakmai feladatként kezeli – a 2017. februárig meghosszabbított
Gulag-emlékév keretében – a kommunista diktatúra kiépítésének kezdeti időszakára, illetve az
1956-os magyar forradalom és szabadságharcot követő megtorlás áldozataira való emlékezést,
valamint a reformáció emlékéve kapcsán a történelmi egyházak, különösen a református egyház
1945 utáni történelmének, a kommunista diktatúra egyházellenes tevékenységének a feltárását és
bemutatását. Kiemelt programként folytatódik a magyar vonatkozású orosz levéltári források
feltárása és kiadása, együttműködve a Moszkvai Magyar Levéltári Intézettel, továbbá orosz állami
levéltárakkal, továbbá az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal közös, hosszú távra
tervezett vidéktörténeti kutatás. 2017-ben is folytatni szándékozik a Bizottság a Magyar Nemzeti
Levéltárral együtt indított átfogó, az ország egészére kiterjesztett archontológiai adatfeltárást,
amelynek eredményeként az országos irányító szervek után elkészülhet a legfőbb helyi párt- és
állami vezetők adatbázisa is.
A 2016. évi költségvetéshez képest 2 fő státuszbővítést tervez a Hivatal (egy fő sajtó és
kommunikációs főosztályvezető és egy fő kutató álláshely létesítését), amelyekhez a szükséges
fedezet a személyi juttatások előirányzatán belül rendelkezésre áll.
millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Nemzeti Emlékezet
Kiadás
Bevétel
Támogatás
állományi
Bizottságának Hivatala cím
létszám (fő)
2016. évi törvényi előirányzat
808,0
808,0
54
Változások jogcímenként:
… intézménytől átvett/átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételes felsorolás)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2
2017. évi javasolt előirányzat
808,0
808,0
56

384

385

386

II. Köztársasági Elnökség

387

388

I. A célok meghatározása, felsorolása
Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb
feladatát:
„Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az
államszervezet demokratikus működése felett.”
E két legfőbb érték mentén az Alaptörvény 9. cikk (3)-(4) bekezdése az alábbi feladatokat
határozza meg a köztársasági elnök számára:
9. cikk (3) bekezdés: A köztársasági elnök
a) képviseli Magyarországot;
b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein;
c) törvényt kezdeményezhet;
d) országos népszavazást kezdeményezhet;
e) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás
időpontját;
f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz;
g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését;
h) feloszlathatja az Országgyűlést;
i) az elfogadott Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását a megalkotására vonatkozó, az
Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekkel való összhangjának vizsgálatára
megküldheti az Alkotmánybíróságnak, az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való
összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra
visszaküldheti az Országgyűlésnek;
j) javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a
legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa személyére;
k) kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét;
l) megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét és a Magyar Művészeti
Akadémia elnökét;
m) kialakítja hivatala szervezetét.
9. cikk (4) bekezdés: A köztársasági elnök
a) az Országgyűlés felhatalmazása alapján elismeri a nemzetközi szerződés kötelező hatályát;
b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket;
c) kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, az önálló szabályozó
szerv vezetőjét és az egyetemi tanárokat;
d) megbízza az egyetemek rektorait;
e) kinevezi és előlépteti a tábornokokat;
f) törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint
engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését;
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g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát;
h) dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési kérdésekben;
i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben;
j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.
A köztársasági elnököt feladatai ellátásában a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti, melynek
szervezetét Magyarország Alaptörvényének rendelkezése szerint a köztársasági elnök alakítja
ki.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
A
Köztársasági
Elnökség
fejezet
javasolt
költségvetési
előirányzatai
az
1. Köztársasági Elnöki Hivatal és a 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címeken jelennek meg.
A fejezet előirányzatának fedezete teljes egészében költségvetési támogatás.

Megnevezés

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)

Intézmények
01 Köztársasági Elnöki Hivatal
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Állami kitüntetések
Köztársasági elnök közcélú
felajánlásai, adományai
Államfői Protokoll
Fejezeti tartalék
II. Köztársasági Elnökség

1 422,4

1 422,4

436,7

436,7

73,0
355,0
26,3
2 313,4

73,0
355,0
26,3
2 313,4

85

85

III. A célok elérésének módja
A Köztársasági Elnöki Hivatalban kialakított szervezeti struktúra és személyi állomány
segítségével az I. pontban felsorolt feladatok maradéktalanul megvalósíthatók.
A feladatok magas színvonalú megvalósíthatóságát a 2017-ra tervezett költségvetési
támogatás és létszám biztosítani fogja.
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal
Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt feladatai ellátása
során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.
A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a közfeladata
teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően:
–

közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban
meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz
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kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az
egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről;
–

kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal;

–

ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és
humánpolitikai feladatait, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal
szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságra hozataláról; gondoskodik a Sándor-palota és a köztársasági
elnöki rezidencia fenntartásáról és üzemeltetéséről;

–

ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásaival és adományaival kapcsolatos
teendőket;

–

előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak
lebonyolításáért;

–

közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő kapcsolattartásban,
tájékoztatásban, levelezésben;

–

ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat;

–

közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak előkészítésében,
lebonyolításában;

–

közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének
előkészítésében, megszervezésében;

–

támogatja a köztársasági elnököt a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok
ellátásában;

–

ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat.

01 Köztársasági Elnöki
Hivatal

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

1 422,4

2017. évi javasolt előirányzat

1 422,4

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel
Támogatás
Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
1 422,4
85
1 422,4

85

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok
2. Alcím: Célelőirányzatok
1.

Jogcímcsoport: az Állami kitüntetések

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
436,7
436,7
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
436,7
436,7

Az állami kitüntetések alapításáról és megújításáról a 2011. évi CCII. törvény rendelkezik és
az 1990. évi XII. törvény a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról. Az Állami kitüntetések
fejezeti kezelésű előirányzat az állami kitüntetések adományozásával összefüggő kiadások
finanszírozására szolgál. A 2017. évi javasolt előirányzat összege 436,7 millió forint. A keret
várhatóan 31 fő részére a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásával járó jutalom összegét
fedezi.
2. Jogcímcsoport: Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
73,0
73,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
73,0
73,0

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A.§-a
alapján a köztársasági elnök közcélú felajánlásokra, adományozásokra jogosult. A központi
költségvetésről szóló törvényben a fejezeten belül, külön soron tervezett előirányzat felett
jogosult rendelkezni.

3. Jogcímcsoport: Államfői Protokoll kiadásai
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
355,0
355,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
355,0
355,0

Az Államfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat az államfői diplomáciai feladatokhoz
kapcsolódó hivatalos kül- és belföldi programok finanszírozására szolgál.
A 2016. évivel azonos diplomáciai aktivitás figyelembe vételével, a 2017-ben várható bel- és
külföldi programok számba vétele mellett került sor a forrásigény meghatározására.

4. Alcím: Fejezeti tartalék
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás
26,3

2017. évi javasolt előirányzat

26,3

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
26,3
26,3

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés
indoklása
A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási és bevételi főösszegénél – az
NGM-mel történt egyeztetésnek megfelelően - 250,0 millió forinttal kevesebb, mert a 2017.
évre tervezett elnöki ciklusváltás egyszeri többlet forrás igényét nem tartalmazza. A
Köztársasági Elnökség fejezet javasolt 2017. évi költségvetési előirányzata megegyezik a
2016. évi törvényi kerettel.
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III. Alkotmánybíróság

395

396

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve.
Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének legfontosabb szabályait
maga az Alaptörvény 24. cikke tartalmazza.
Az Alaptörvény e szabályainak végrehajtására alkotta meg az Országgyűlés az
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényt, mint sarkalatos törvényt. Az
Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó részletes szabályokat az Alkotmánybíróság ügyrendje
állapítja meg.
Az Alkotmánybíróság
a)

az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem
hirdetett törvényeket;

b)

bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az
Alaptörvénnyel való összhangját;

c)

alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az
jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;

d)

alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való
összhangját;

e)

a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa
kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való
összhangját;

f)

vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;

g)

az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és
hatásköröket gyakorol.

egyedi

ügyben

alkalmazott

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
Az Alkotmánybíróság kiadási előirányzata megegyezik a támogatási előirányzattal, tekintettel
arra, hogy a bevételei jellemzően esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest
elenyésző, a finanszírozásba tartósan és biztonságosan nem vonhatók be.
A fejezet létszáma – a 2016. évi létszámmal megegyezően – 136 fő.

Megnevezés
Intézmény

Kiadás

Bevétel

1 797,1

0,0
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millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)
1 797,1

136

398

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
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400

I. A célok meghatározása, felsorolása
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: Hivatal) fejezet hatáskörébe az
alapvető jogok biztosa, két helyettese, valamint hivataluk tevékenysége tartozik az alapvető
jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) alapján.
A Hivatalt az alapvető jogok biztosa irányítja, és a főtitkár vezeti. Az ombudsman az eljárása
során független, feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk
érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet. Az Alkotmánybíróságnál
kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát.
Áttekinti és elemzi az alapvető jogok magyarországi helyzetét és az alapvető jogokkal
összefüggő, Magyarországon történt jogsértésekről statisztikai kimutatást készít. Véleményezi
a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezetét, a hosszú távú fejlesztési,
területrendezési és a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetlenül érintő terveket és
koncepciókat, valamint javaslatot tehet az alapvető jogokat érintő jogszabályok módosítására,
megalkotására, illetve a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére.
Közreműködik a feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi szerződések alapján készülő
nemzeti jelentések előkészítésében, figyelemmel kíséri és értékeli e szerződések magyar
joghatóság alá tartozó érvényesülését. Tevékenysége során együttműködik azon
szervezetekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása. Az alapvető jogok
biztosa ellátja a 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen,
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív
jegyzőkönyve 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus feladatait, az Ajbt., valamint
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) alapján
pedig a közérdekű bejelentések kezelésével kapcsolatos, és a nemzetbiztonsági ellenőrzések
felülvizsgálati eljárásának elrendelésével és lefolytatásával összefüggő tevékenységet folytat.
Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon
élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek
érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
A fejezet 1. címe az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely a fenti feladatok ellátását
biztosítja. Az átlagos statisztikai állományi létszám 159 fő.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

1. cím Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala
2. cím Fejezeti kezelésű
előirányzatok
Fejezet összesen:

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

1387,7

1387,7

159

0

0

0

1387,7

1387,7

159

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint nem
folytathat bevételszerző tevékenységet, bevételei kizárólag esetiek, jellegük miatt nem
képezhetik a költségvetési feladatok tartós és kiszámítható finanszírozását, ezért 2017-re saját
bevételt nem tervezett.
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V. Állami Számvevőszék

403

404

I. A célok és elvárt eredmények
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiai célja, hogy szilárd szakmai alapokon álló,
értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és ezen
keresztül hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”, a„jó kormányzáshoz”. Ennek elérése
érdekében ellenőrzéseivel támogatja az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható
közpénzfelhasználás megvalósítását. Az ÁSZ jövőképében megfogalmazta, hogy javaslataival a
közpénzek és a közvagyon szabályos, eredményes felhasználását segíti elő. Ennek szellemében
az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai hasznosításával aktívan hozzájárul az állammenedzsment
megújításához is.
Az ÁSZ célja, hogy a stratégiájában foglaltakkal összhangban, ellenőrzési tevékenységének
hasznosulása a társadalmi bizalom megerősítésében, az ellenőrzött szervezet magatartásának
megváltozásában, a törvényhozás jogszabályalkotási tevékenysége támogatásában, a
legfontosabb társadalmi-gazdasági kérdésekben és a közgondolkodás megváltoztatásában tetten
érhető legyen.
Az ÁSZ ellenőrzéseivel szemben alapvető elvárás a magas fokú társadalmi hasznosulás. A
szervezet stratégiai célkitűzése, hogy közreműködjön a korrupciós kockázatok és a korrupció
elleni fellépés hatékony és eredményes eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában, továbbá
használatuk elterjesztésében, az integritás alapú közigazgatási kultúra kialakításában. Az
integritási szemlélet érvényesítésének értékelése az ÁSZ szinte minden ellenőrzésében
megjelenik.
Az ÁSZ, mint társadalmilag felelős intézmény az Alaptörvényben rögzített függetlensége alapján
kizárólag a törvényeknek és az Országgyűlésnek alárendelten működik, tevékenységét nyilvános,
az elnök által jóváhagyott ellenőrzési terv szerint, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény (ÁSZ tv.) által meghatározott keretek között, átláthatóan végzi. Ellenőrzési tervét
a gördülő tervezés módszerével alakítja ki, azt félévente teszi közzé és juttatja el az
Országgyűlés részére. Az ÁSZ ellenőrzési tevékenységét a 2015-ben megújított ellenőrzési
módszertanok alapján végzi.
Az ellenőrzési témák meghatározása során az ÁSZ törekszik erőforrásai eredményes, hatékony
és gazdaságos felhasználására. A tervezés a témaválasztáshoz szükséges információk folyamatos
feldolgozásán és elemzésén alapul. Ezen túlmenően kockázatelemzési eljárásokat alkalmaz,
amelyek az ellenőrzési területek, témák, illetve ellenőrzési helyszínek kiválasztását támogatják.
Az ÁSZ tv. széles ellenőrzési jogköröket biztosít az ÁSZ számára. E felhatalmazás alapján az
ÁSZ ellenőrzi a központi és az önkormányzati alrendszer intézményeit, az államháztartásból
származó források felhasználását, a nemzeti vagyon kezelését. Az államháztartás
gazdálkodásának ellenőrzése keretében ellenőrzi a központi költségvetési fejezetet irányító szerv
és a fejezetbe sorolt költségvetési szervek működését, a fejezetbe tartozó központi kezelésű
előirányzatok és fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását. A 2017. évben továbbra is
kiemelt feladatai közé tartozik a törvény által kötelezően előírt feladatok végrehajtása.
Hangsúlyt fektet azon szervezetek, területek ellenőrzésére, amelyek az államadósság-mutató
alakulása, az ország versenyképessége szempontjából meghatározó jelentőségűek. Ennek
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érdekében ellenőrzi az állami bevételek és kiadások legmeghatározóbb szereplőit. Az ÁSZ
küldetésének tekinti, hogy ellenőrzéseivel hozzájáruljon a környezetvédelmi célok eléréséhez,
így támogatva a fenntartható fejlődést.
Az államadósságra gyakorolt explicit és implicit kockázatok miatt is kiemelt jelentőségű
önkormányzati és állami tulajdonú gazdasági társaságok fontos közfeladatokat látnak el, ezért az
ÁSZ 2017-ben tovább folytatja a gazdasági társaságok ellenőrzését.
Az ÁSZ az „ellenőrzők ellenőrzésével" olyan intézményeket vesz górcső alá, amelyek maguk is
végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet. Ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeként
az ÁSZ a lehető legnagyobb hatást tudja elérni a közpénzekkel való szabályszerű, felelős és
fegyelmezett gazdálkodás előmozdítása érdekében.
Az ÁSZ Stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka eredménye hasznosulásának
javítását annak érdekében, hogy az érdemi hatást váltson ki a szükséges változások
kezdeményezése vonatkozásában, támogatva ezzel az elszámoltatható közpénzfelhasználás
megteremtését. Ezzel összhangban hangsúlyt fektet az utóellenőrzésekre, az ellenőrzéseinek a
korábban le nem fedett, „fehér foltot” képező területekre való kiterjesztésére.
Az ÁSZ fontos küldetése, hogy tapasztalatai alapján a törvényben meghatározott tanácsadó
tevékenysége keretében támogassa a potenciális ellenőrzötteket. Ezt szem előtt tartva az Állami
Számvevőszék 2017-ben is továbbra is készít elemzéseket.
Az ÁSZ tovább folytatja aktív szerepvállalását a nemzetközi ellenőrzés-szakmai közéletben.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
Állami Számvevőszék

Kiadás

Bevétel

9 302,6

20,0

Támogatás
9 282,6

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
600

Az intézmény a legmagasabb színvonalon végzett feladatellátásának, fenntarthatóságának
érdekében törekszik az ellenőrzési feladatokhoz igazodó optimális erőforrások kialakítására,
mind szervezeti felépítésével, mind pedig eszközeinek ergonomikus és az ellenőrzést támogató
informatika kialakításával, törekszik erőforrásai eredményes, hatékony és gazdaságos
felhasználására.
Működési bevételei a továbbszámlázott szolgáltatások, és a megkötött szerződések
biztosítékainak érvényesítésével összefüggő bevételek, felhalmozási bevételei pedig az
elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből adódnak.
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
Feladataink és erőforrásaink hatékonyabb felhasználását szem előtt tartva folytatjuk új
ellenőrzési-módszertani eljárások kidolgozását. Ennek során új technológiai megoldásokat is
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alkalmazunk, miközben nagymértékben támaszkodunk az informatikai fejlődés által nyújtott
lehetőségek kihasználására, az informatikai alkalmazások fejlesztésére.
A 2017. évben is folytatódik a számvevőszéki munka hasznosulására vonatkozó alapelvek
intézményesítése, beépítése a mindennapi munkafolyamatokba. Az Országgyűlés munkájának
aktív támogatása mellett az ÁSZ nagy hangsúlyt helyez a folyamatos társadalmi tájékoztatásra,
az intézményi átláthatóságra.
A tervezett ellenőrzéseken felül kiemelt figyelmet fordít a külső jelzések (pl. Országgyűlés,
média, közérdekű bejelentések) alapján magas kockázatúnak ítélt, jelentős közérdeklődésre
számot tartó, aktuálisan felmerülő témákra, amelyeket folyamatosan beépít ellenőrzései közé.
A szervezet szakmai és módszertani fejlesztésével párhuzamosan a hatékonyság javítását célzó
szervezetfejlesztési lépések is folyamatos megújulást jelentenek az Állami Számvevőszéknél.
Ezek rendeltetése, hogy a szervezet képes legyen a folyamatos fejlődésre, amely támaszkodik az
ÁSZ értékeire, eddig elért eredményeire, ugyanakkor megfelel a jogi, gazdasági környezeti és a
társadalmi elvárások kihívásainak.
Az ÁSZ alapfeladatának ellátása során a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének
kiépítettségét és működtetését kiemelten ellenőrzi. Ezzel összhangban folyamatosan értékeli és
ez alapján fejleszti saját belső kontrollrendszerének működését is.
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A címhez az Állami Számvevőszék tartozik, amelynek intézményi feladatai megegyeznek a III.
fejezeti összefoglalóban leírtakkal.
millió forintban, egy tizedessel
V. cím Állami Számvevőszék
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

8 567,8

20,0

8 547,8

600

az Állami Számvevőszékről
szóló 2011. évi LXVI. törvény
21. § (1) bekezdése szerinti
illetményváltozás

395,6

0

395,6

0

A foglalkoztatotti struktúraváltás
hatásai

339,2

Változások jogcímenként:

2017. évi javasolt előirányzat

339,2

9 302,6

20,0

9 282,6

600

A 2017. évre javasolt előirányzatok kialakításánál többletként kerültek megtervezésre az ÁSZ
állományi összetételének változtatásából és az ÁSZ törvényből adódó illetményalap változással
összefüggő kiadások a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon.
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
Az Állami Számvevőszék fejezeti kezelésű előirányzattal nem rendelkezik.
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VI. Bíróságok
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
Magyarország Alaptörvényének 25. cikk (1) bekezdése értelmében a bíróságok alapfeladata
az igazságszolgáltatás. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. A (2) bekezdés szerint a bíróság dönt
büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben; a
közigazgatási határozatok törvényességéről; az önkormányzati rendelet más jogszabályba
ütközéséről és megsemmisítéséről; valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló
jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról.
A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának
egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló (a továbbiakban: Bszi.) 2011. évi CLXI.
törvény 65. §-a alapján az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a bírói
függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi
feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságok fejezete tekintetében a fejezet irányító
hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeinek igazgatási
tevékenysége felett.
Az OBH elnöke gazdálkodási jogköréből adódóan a Bszi. 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján
összeállítja – az Országos Bírói Tanács, továbbá a Kúria tekintetében a Kúria elnöke
véleményének kikérésével és ismertetésével – a bíróságok költségvetésére vonatkozó
javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként
változtatás nélkül terjeszt az Országgyűlés elé.
A b) pont szerint meghívottként részt vesz a Kormány, továbbá az Országgyűlés
költségvetéssel foglalkozó bizottságának ülésén a központi költségvetésről szóló
törvényjavaslat és az annak végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat bíróságokra vonatkozó
költségvetési fejezetének megtárgyalásakor.
A c) pont alapján az OBH elnöke ellátja a fejezetet irányító szerv vezetőjének feladatait a
központi költségvetésről szóló törvény bíróságok fejezete tekintetében, továbbá a d) pont
felhatalmazza a bírósági fejezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatok gyakorlására.
A felsorolt alkotmányos feladatok megfelelő ellátása, a bíróságok időszerű, ugyanakkor
szakszerű működése a jogállamiság szempontjából alapvető fontosságú. A modern kor
követelményeinek megfelelő, európai színvonalú, átlátható igazságszolgáltatás ekként
nemcsak a bírák és a bíróságokon dolgozó igazságügyi alkalmazottak, hanem az egész
társadalom érdeke. Kiemelkedő szempontként jelentkezik, hogy a XXI. századi szolgáltató
bíróság, mint állami szolgáltató növelje az ügyfelei elégedettségét, a szolgáltatásai minőségét,
egyszerűsítse, elektronizálja a szolgáltatásai igénybevételét „Valljuk, hogy a polgárnak és az
államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.” – áll
Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallásában. E közös cél elérésének fontos
eszközei a jól működő bíróságok.
A fejezet 2017. évi benyújtott költségvetése tartalmazza a bíróságok működési színvonalának
javítására, az eddig elért hatékonyság növelésére irányuló célkitűzéseket megvalósító humán
erőforrás anyagi fedezetét, az ítélkezési munka hatékonyságának megerősítéséhez és
fokozásához, egyebek mellett – a kiemelt jelentőségű ügyekre és perekre vonatkozó speciális
eljárási szabályokra, továbbá a sarkalatos törvények és a szinte valamennyi jogágat érintő
jogszabály változásokból eredő többletfeladatok ellátására is figyelemmel – az eljárási
határidők megtartásához szükséges tárgyi feltételeket.
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Az OBH Elnökének stratégiai céljai a fejezet egészére nézve
-

a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírók magas
színvonalon és időszerűen ítélkezzenek,
az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása,
tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása,
a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága,
utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége,
a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése,
a képzési rendszer fejlesztése, együttműködés a többi hivatásrenddel.

-

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

Megnevezés

Kiadás

Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok

109 752,9
8 644,9
-

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
2 258,0
107 494,9
11 411
8 644,9
-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. cím Bíróságok
A Bíróságok címhez 26 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, öt ítélőtábla, 20
Törvényszék, valamint az Országos Bírósági Hivatal (OBH).

Intézmény megnevezése

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám

1.

Fővárosi Ítélőtábla

2.

Debreceni Ítélőtábla

68

3.

Győri Ítélőtábla

57

4.

Pécsi Ítélőtábla

48

5.

Szegedi Ítélőtábla

64

6.

Fővárosi Törvényszék

7.

Balassagyarmati Törvényszék

230

8.

Budapest Környéki Törvényszék

985

9.

Debreceni Törvényszék

511

10.

Egri Törvényszék

282

193

2835

412

11.

Győri Törvényszék

360

12.

Gyulai Törvényszék

328

13.

Kaposvári Törvényszék

353

14.

Kecskeméti Törvényszék

518

15.

Miskolci Törvényszék

701

16.

Nyíregyházi Törvényszék

467

17.

Pécsi Törvényszék

386

18.

Szegedi Törvényszék

438

19.

Székesfehérvári Törvényszék

329

20.

Szekszárdi Törvényszék

226

21.

Szolnoki Törvényszék

323

22.

Szombathelyi Törvényszék

219

23.

Tatabányai Törvényszék

292

24.

Veszprémi Törvényszék

317

25.

Zalaegerszegi Törvényszék

261

26.

Országos Bírósági Hivatal

289

ÖSSZESEN

Bíróságok 1. cím

2016. évi törvényi módosított
előirányzat
Többlet:
Igazságszolgáltatásban
közreműködők dologi kiadásai
Bírósági épületek őrzésvédelmének többletköltsége
(dologi kiadás)
Az új Polgári Perrendtartás, a
Közigazgatási Perrendtartás,
az új Büntetőeljárási Törvény
hatálybalépésével összefüggő
képzési feladatok (dologi
kiadás)
Az új Igazságügyi Szakértői
Törvénnyel kapcsolatban
felmerülő feladatok (dologi
kiadás)
Teljes körű E-ügyintézés
történő átállással kapcsolatos
kiadások (beruházás)
Szolgálati idő elismerése a

11 080

Kiadás

Bevétel

80 230,0

2 066,0

millió forintban, egy tizedessel
Támogatás
Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
78 164,0

+400,0

+400,0

+400,0

+400,0

+233,1

+233,1

+81,0

+81,0

+3 417,5

+3 417,5

+2 557,3

+2 557,3
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11 080

nemzetgazdasági bruttó
átlagkereset kétszeres
összegében meghatározott
bírói illetményalap emelés
kapcsán (személyi jellegű
kiadás)
A nemzetgazdasági bruttó
átlagkereset kétszeres
összegében meghatározott
bírói illetményalap emeléshez
kapcsolódó
illetményemelkedés
többletigénye (személyi
jellegű kiadás)
A nemzetgazdasági bruttó
átlagkereset kétszeres
összegében meghatározott
bírói illetményalap emeléshez
kapcsolódó jubileumi jutalom
többletigénye (személyi
jellegű kiadás)
2017. évi javasolt előirányzat

+18 034,4

+18 034,4

+551,7

+551,7

105 905,1

2 066,0

103 839,1

11 080

A 2017. évi többlet a fenti táblázatban felsorolt tételeket tartalmazza, mely a Bíróságokkal
szemben támasztott igények, az elmúlt években a hatékonyság terén elért – nemzetközi
szinten is elismert – eredmények, az egész szervezetben jelentkező fokozott munkateher
növekedés ellentételezése.
Az Igazságszolgáltatásban közreműködők (szakértők, tolmácsok, ügyvédek) dologi kiadások
körébe tartozó szakértői, tolmács díjak kifizetésére az eltérő „piaci” viszonyok és az előre
nem látható felmerülési valószínűség miatt (szakvélemény száma, szakértői díj mértéke) a
tárgyévben fizetendő költségek minimális részére van lehetőség bázis-előirányzatot képezni.
Az elmúlt években nem csak a szakértői díjak emelkedtek, hanem az igazságszolgáltatás is
modernebbé, gyorsabbá és időszerűvé vált, melynek következtében felgyorsult az eljárási
rend, az ügyforgási sebesség, ami magával vonja a költségek hamarabbi megjelenését.
A Bírósági épületek őrzés- védelme a vagyonvédelmi törvényben meghatározott
kormányrendeletben kötelezően előírt minimális órabér a jelenleg és a jövőben megkötésre
kerülő bírósági épületekre vonatkozó élőerős őrzésvédelmi feladatokkal kapcsolatosan
jelentős többletköltségeket jelent az intézmények részére, melynek fedezete a bázis
költségvetésben nem áll rendelkezésre.
A 2017. év folyamán hatályba lépő törvénymódosítások jelentős számának következtében, a
bírók és igazságügyi alkalmazottak képzése, melyet azon túl, hogy a Bszi. alapfeladatként
határoz meg, elengedhetetlen követelménye a hatékony és időszerű ítélkezés
megvalósításának. A képzések kapcsán megjelenő költségek az oktatással, a terembérlettel, az
ellátással és a tananyag biztosításával kapcsolatban merülnek fel. További jogszabály
módosításhoz kapcsolódó többletkiadást jelent az új Igazságügyi Szakértői Törvényben
foglaltak, mely alapján az Igazságügyi Szakértői Kamarát általános költségátalány illeti meg,
amelyet a bíróság előlegezi meg a költségvetéséből, ha tárgyi költségmentes az ügy, vagy
személyes költségmentességben részesültek a felek. A törvényben foglalt fizetési
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kötelezettség teljesen új kiadásként jelenik meg a bíróságok költségvetésében, melyre a
korábbi év költségvetése nem biztosít fedezetet.
A bíróságok teljes körű e-ügyintézésre való áttérése érinti mind a szoftveres, mind a hardveres
infrastruktúrát, informatika hálózati kapcsolati rendszereket. A már meglévő szoftvereket
alkalmassá kell tenni arra, hogy az új jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeknek,
valamint az állampolgárok, a társszervek és nem utolsó sorban a bíróságok a saját maguk által
támasztott igényeknek, - melyek mind összhangban vannak az OBH stratégiai célok
megvalósításával, kiemelten a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítésével - is
maradéktalanul eleget tudjunk tenni.
A bíróságok emberi erőforrás-gazdálkodási stratégiájának alapját a bírák és igazságügyi
alkalmazottak illetményrendszere adja, melyben a kor követelményeinek megfelelő átalakítás,
a fennálló aránytalanságok megszüntetése és az illetmények korrigálása tovább már nem
halasztható. A Jó Állam egyik kiemelt tényezője az igazságszolgáltatás magas színvonalú
teljesítménye, amely elképzelhetetlen a bíráskodást és az azt segítő tevékenységet hivatásnak
tekintő, elkötelezett, felkészült, motivált és a szolgáltató szemlélettel azonosuló bírák és
igazságügyi alkalmazottak nélkül.
A bíróságok emberi erőforrás-gazdálkodási stratégiájának megvalósításával az egyén
szempontjából olyan bírósági életút, mint élethosszig tartó, egy közös és állandó értékrend
mellett személyükben is elkötelezettek egyéni teljesítményét értékelő hivatásgyakorlás és
életvitel alakítható ki, mely a kiszámíthatóság, a biztonság az egyéni gondoskodás elvén
alapul és szervezeti megbecsülés övezi.
A bíróságok emberi erőforrás-gazdálkodási stratégiájának megvalósításával az állam
szempontjából olyan, az állampolgárok bizalmát tovább növelő, hatékony és gyors
igazságszolgáltatás alakítható ki, ahol a szakmailag legkiválóbbak szolgálat teljesítése
élethosszig tart.
Ahogy a közszolgálat, úgy az igazságszolgáltatás is a munkaerő-piaci verseny egyik
szereplőjeként versenyez a magánszektorral a legkiválóbb, legalkalmasabb munkatársak
megszerzéséért, alkalmazásáért. Az élethosszig tartó hivatásválasztás, a legkiválóbb
munkatársak megszerzése, alkalmazása és megtartása az igazságszolgáltatási rendszer
vonzerejének növelése nélkül nem lehetséges, amelyhez a munkaerő-piaci versenyképesség
fokozása elengedhetetlen. A minőségi munkaerő utánpótlásának és megtartásának kiemelt
tényezője az anyagi megbecsülés. Követelmény, hogy a tisztességes megélhetést figyelemmel az összeférhetetlenségre vonatkozó szigorú szabályozásra is – önmaga az
illetmény biztosítsa, mivel ez egyfajta megjelenési formája az állami szolgálatért való teljes
elköteleződésnek.
Kétséget kizáróan megállapítható, hogy az egyetlen előremutató megoldás a bírák és az
igazságügyi alkalmazottak vonatkozásában a bírósági illetményrendszer új alapokra való
helyezése, mellyel a rendszeren belüli aránytalanságok és lemaradások kiküszöbölhetők.
Ennek kiinduló pontja a bírói illetményalap nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez igazítása,
első lépésként annak kétszeres mértékben való meghatározása.
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2. cím Kúria
Kúria 2. cím

2016. évi törvényi módosított
előirányzat
Többlet:
Kötelező fizetési fokozat
eléréséhez kapcsolódó többlet
(személyi jellegű kiadás)
Jubileumi jutalmak
megállapításához kapcsolódó
többlet (személyi jellegű kiadás)
Joggyakorlat elemzés, tanácsadó
testületek (személyi jellegű
kiadás)
A Kúrián 2017. évben
megrendezésre kerülő Közép- és
Kelet Európai Legfelsőbb
Bírósági elnöki konferencia
(dologi kiadás)
A nemzetgazdasági bruttó
átlagkereset kétszeres összegében
meghatározott bírói illetményalap
emeléshez kapcsolódó
illetményemelkedés többletigénye
(személyi jellegű kiadás)
A nemzetgazdasági bruttó
átlagkereset kétszeres összegében
meghatározott bírói illetményalap
emeléshez kapcsolódó jubileumi
jutalom többletigénye (személyi
jellegű kiadás)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

2 906,9

millió Ft-ban, egy tizedessel
Támogatás
Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
192,0
2 714,9
331

Bevétel

+22,9

+22,9

+22,7

+22,7

+38,5

+38,5

+37,5

+37,5

+788,5

+788,5

30,8

+30,8

3 847,8

192,0

3 655,8

331

Ahhoz, hogy a Kúria 2017. évben a legmagasabb színvonalon láthassa el legfontosabb
feladatait, az ítélkező tevékenységet és a jogegységesítést, elengedhetetlenül fontos volt, hogy
a személyi jellegű kiadások és az azokhoz tartozó közterhek teljes körűen finanszírozásra
kerüljenek, ami a jogállási törvények szerint kötelezően előírt rendszeres személyi juttatások
teljes fedezetét jelenti.
A Bszi. 24. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Kúria joggyakorlat-elemzést folytat a
jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési
gyakorlatát. A joggyakorlat elemző csoportoknak a kijelölt kúriai bírákon kívül, akik ítélkező
tevékenységük mellett végzik ezt a feladatot, külső bíró és egyéb, a szakterületen jártas tagjai
is vannak, a csoport munkája nagymértékben hozzájárul a jogegység megteremtéséhez és a
jogbiztonsághoz.
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2017. évben Magyarországon kerül megrendezésre a Közép- és Kelet-Európai Legfelsőbb
Bírósági Elnökök soron következő konferenciája, melynek rangjának megfelelően történő
lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezete nem biztosított a bázis
költségvetésben, ezrét többlet forrás biztosítása szükséges.
A Bírósági életpálya bevezetésének első ütemének többletköltségének indoklása megegyezik
az 1. cím, Bíróságok többlet előirányzatok részletezésében írtakkal.
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyszeri/ célzott feladatként Budapest
Környéki
Törvényszék
épület
rekonstrukciója megvalósulása
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
9 650,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0
9 650,0

-1 005,1

-1 005,1

8 644,9

0

8 644,9

Beruházások (3. cím 1. alcím)
Az Igazságszolgáltatás beruházásainak (3. cím 1.1. alcím) előirányzata 7.083,0 millió
forint, amely tartalmazza kiemelt ingatlan beruházásként a Miskolci Törvényszék és a
Szolnoki Törvényszék teljes körű rekonstrukciójának megkezdését, a Szegedi Törvényszék, a
Gödöllői Járásbíróság, a Tapolcai Járásbíróság, a Szarvasi Járásbíróság részére biztosított
összegét és a 2016. évben tervezett kisebb beruházások kiadásait, valamint a központilag
megvalósítandó, a fejezet egészét érintő informatikai beruházások fedezetét.
Az Igazságszolgáltatás működtetése (3. cím 3. alcím) előirányzatán 1.561,9 millió forint áll
rendelkezésre. Az előirányzat nyújt fedezetet a bírósági intézményeknél év közben megjelenő,
előre nem tervezhető, olyan kiadásokra, mint például az ügyszámnövekedésből bekövetkező
igazságszolgáltatásban közreműködők költségeinek emelkedése, az országos hatáskörű és
használatú nyilvántartási rendszerek fenntartása és fejlesztése.
III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Igazságszolgáltatás beruházásai (3/1/2)
a. Korábbi években megkezdett, folyamatban lévő beruházások:
− Egri Törvényszék több ütemre osztott teljes körű rekonstrukciója, mely beruházás
2015. évben vette kezdetét, a rekonstrukció tervezett, befejező üteme 2017. év, melyet
érintő szerződések, teljesítések becsült összege 900,0 millió Ft.
− Szarvasi Járásbíróság épületének rekonstrukciójának befejező üteme, melynek 2017.
évet érintő költsége 600,0 millió forint.
b. Előkészítés alatt álló 2016. évben megkezdett/megkezdődő, több évre áthúzódó
beruházások
− Szolnoki Törvényszék épületének teljes körű rekonstrukciójának folytatása. Az
építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció már rendelkezésre áll, a megvalósítás
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-

előkészítése és a kivitelezés megkezdődött, a több éven át húzódó, 2018-ban
befejeződő beruházás 2017. évre eső becsült összege 100,0 millió forint.
Gödöllői Járásbíróság épületének teljes felújítása és bővítése, melynek várható
bekerülési értéke 640,0 millió forint

c. 2017. évben kezdeni tervezett, halaszthatatlan több évre áthúzódó, beruházások:
- az OBHE elnökének stratégiai döntése alapján a Balatonszemesi Üdülő épülete került
kijelölésre, mely országos, esetenkénti szociális feladatokat is ellátó, illetve regionális
képzési központként funkcionálna a jövőben, 2017. évben a beruházás becsült összege
310,0 millió forint.
- a Miskolci Törvényszék 1899-ben épült és utoljára a 72-es években felújított
épületének teljes rekonstrukciója, mely várhatóan 2020-ban fejeződik be 4 500,0
milliárd forintos összegben.
- a Sárbogárdi Járásbíróság, mint a település legjelentősebb 1954-ben épült
középületének műszaki állapotára való tekintettel történő teljes átépítése 375 millió
forint összegben
A folyamatban lévő, több éven áthúzódó, illetve a 2017-ben kezdeni tervezett, összesen
12 épületet érintő kiemelt beruházás összesen mintegy 69.000 m2 épület-felület felújítását,
korszerűsítését érinti, ezzel több millió, az igazságszolgáltatáshoz forduló ügyfél
megelégedését, megfelelő kiszolgálását eredményezi.
A kiemelt beruházásokon túl folytatni kívánjuk a 2016. évben megkezdett, több bírósági
épületet érintő energetikai fejlesztést, bim-projekt keretében megvalósuló digitális
épületfelmérést és ezzel digitális tervtár létrehozását, egységes arculattal megjelenő, a nyitott
ügyfélbarát bíróság elveinek megfelelő ügyfélközpontok kialakítását, melynek 2017. évre
tervezett költsége 1 283,0 millió forint.
III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe
Az európai uniós források felhasználásával a fejezet alapvető célja a bírósági épület- és
informatikai eszközállomány fejlesztése, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, elektronizálása, a
belső folyamatok optimalizálása, továbbá a bírák és igazságügyi alkalmazottak
továbbképzésének a biztosítása, melyeknek lehetőségét a Bíróságok fejezet folyamatosan
keresi.
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés
indoklása
A javaslat a 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozatában foglaltaktól, a középtávú tervezés
keretében meghatározott tervszámoktól, - melyet a Bíróságok fejezet részére a 2016. évi
költségvetéssel azonos mértékben határoz meg – a kiadási főösszegtől 26 615,8 millió
forinttal tér el, a bevételi főösszeg megegyezik.
Kiadások tekintetében:
- 21 962,6 millió forint, mely a Bírósági életpálya bevezetésének első ütemének
többletköltsége,
- 4 653,2 millió forint a középtávú tervezés során még nem ismert jogszabályváltozások
valamint hatékonyabb feladatellátás érdekében felmerült többletigény.
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VIII. Ügyészség
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A költségvetési előirányzatok összeállításánál a költséghatékony intézményi működés
feltételeinek biztosítása, a meglévő kapacitások maximális kihasználása a 2017. évben is
változatlan cél az ügyészségre háruló feladatellátás minőségének fenntartása mellett.
1. 2015-ben az ügyészségre 1.079.620 ügy érkezett, ebből a büntetőjogi szakágban iktatott és
elintézésre váró ügyek száma 760.272 volt, amely ismét csökkenést mutat. A migrációs
helyzettel összefüggő ügyek száma azonban a 2016. év első hónapjaiban az előző év utolsó
két hónapjához képest jelentősen megemelkedett.
A következő év legjelentősebb jogszabályi változása az új büntetőeljárásról szóló törvény
megalkotása lesz. Az egységes ügyészségi gyakorlat kialakítása többletfeladatok elvégzésével
jár, nevezetesen instruktori vizsgálatokat, ellenőrzéseket tesz szükségessé, állásfoglalást
igénylő kérdések feltárását és az állásfoglalások kidolgozását, valamint tanfolyamok,
továbbképzések szervezését igényli.
Változatlanul fontos a bírósági eljárás gyorsítását szolgáló eljárási jogintézmények
hatályosulásának elősegítése. Kiemelt cél az eljáró ügyészi szervek és más hatóságok közötti
hatékonyabb együttműködés, a párhuzamosságok felismerése és felszámolása, a szervezetek
közötti szinergia megteremtése. Emellett a bizonyítás-szempontú felderítési szemlélet
erősítésével, a jogalkalmazási bizonytalanságok felszámolásával törekszünk időszerűbbé és
sikeresebbé tenni a büntetőbírósági eljárás előkészítését.
A fiatalkorúak elleni büntetőügyek intézésében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a
soron kívüliségre és az időszerűségre. A büntethetőségi korhatár leszállításával bekövetkezett
munkateher-növekedés az elkövetkező évekre nézve állandósulni látszik. Emellett az elmúlt
időszakban jelentősen megemelkedett a nemzetközi jogsegély keretében intézett, valamint a
rendkívüli jogorvoslati eljárásokkal érintett büntetőügyek száma is.
2. a) Az ügyész igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolt közérdekvédelmi
hatáskörén belül a 2017. évben a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel
továbbra is jelentős teherként jelentkezik a civil szervezetek beszámolóinak, valamint
közhasznúsági mellékletei letétbe helyezésének elmulasztása miatti ügyészi többletfeladatok
ellátása. A 2015. és 2016. évben megnövekedett a korábban lefolytatott törvényességi
ellenőrzési eljárásokat követő perindítási és tárgyalási teher. E tekintetben az ügyérkezés
érdemi csökkenése sem várható a hatályos kötelező letétbe helyezési szabályozás miatt.
Jelenleg folyik a közigazgatási perrendtartásról és az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvények előkészítése. A két, ügyészi hatáskört is érintő törvény tervezett
hatálybalépése 2017. július 1-je, amely várhatóan kismértékű többlet ügyérkezést
eredményezhet. Az új törvények oktatását tanfolyami jelleggel, kizárólag magasabb vezetői
szinten tervezzük azzal, hogy az oktatási anyagot intraneten tesszük közzé.
b) A jövő évben várhatóan tovább nő az ügyész által figyelemmel kísérendő kitoloncolások
száma és az erre fordítandó költségvetési források igénye. A feladatok ellátása érdekében a
korábbival azonos előirányzat biztosítása mellőzhetetlen.
c) A Legfőbb Ügyészség elleni kártérítési, személyiségi jogi, illetve munkajogi perek száma,
a kereseti követelések összege és a marasztalási összegek nagysága nem prognosztizálható.
Jelenleg 32 olyan ügy van folyamatban, ahol a kereseti követelés összege egyenként
meghaladja az 50 millió forintot. Továbbra is szükséges, hogy az ügyészség költségvetésében
a jogerősen megállapított kártérítések célirányzataként - a korábbi évekkel azonosan - 30
millió forint szerepeljen, mely az ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítésére kötelezés
esetén pénzügyi fedezetet biztosít.
3. a) Az ügyészségi informatikában elsődleges követelmény, hogy a szükséges rendelkezésre
állás mellett biztosítsuk az adatok sértetlenségét és azok bizalmasságát. A szolgáltatói és
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támogatási szerződések díjai mellett folyamatos költséget jelent a licencek követése, az avuló
hardver és szoftver rendszereink frissebbre cserélése, a jogszabályi és a szervezeti változások
következtében előálló feladatokat támogató eszközállomány bővítése. Az irat-,
dokumentumkezelő és ügyviteli rendszerek fejlesztésével biztosítjuk a társszervekkel való
elektronikus kapcsolattartás informatikai feltételeit. Az ügyészség új integrált ügyészségi
statisztikai rendszer vezet be, amely a korábbinál pontosabb, átláthatóbb képet nyújt az
ügyészség munkájáról, különösen a bűnüldözésben végzett tevékenységéről. Az új rendszer,
az így létrejövő új adatok széleskörű elérhetőségének biztosítása 2017-ben hardver és
szoftverelemek beszerzésével, jelentős élőmunka ráfordítással jár, bevezetését széleskörű
oktatás előzi meg.
b) Az ügyészség nemzetközi kapcsolatai változatlanul a korábbi évekkel azonosan alakulnak,
a szokásos számú vezetői és szakértői delegáció küldésére és fogadására számítunk, és az
egyéni utazások nagyságrendje is a korábbi évek átlagával egyezően várható.
4. a) A 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) alapján az ügyészségi alkalmazottak többsége
meghatározott időközönként magasabb fizetési fokozatba lép. A besorolások során számolni
kell a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegének 2017. évi várható
emelkedésével is.
Az Üjt. alapján 2015. július 1-jétől a fogalmazó és az alügyész az illetményalap tíz
százalékának megfelelő összegű munkaköri pótlékra, a Magyar Honvédség hivatásos
állományába is tartozó tisztviselő, írnok, fizikai alkalmazott a honvédelmi illetményalapnak
megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjra jogosult. Mindezekkel a tételekkel a kötelező
illetményváltozás növekményeként számolni kell. Az adott szintű ügyészségen ténylegesen
folytatott ügyészi gyakorlattal eltöltött legalább 20 év után az ügyész számára megállapított
kötelező címmel járó címpótlékokat is tervezni szükséges.
Az ügyészi szervezet személyzeti stratégiájában az az elv érvényesül, hogy az ügyészi
álláshelyeket elsősorban az ügyészi szervezetben már évek óta bizonyított, tehetséges fiatal
alügyészekkel kell betölteni. Ebből is adódik, hogy a meglévő létszámkorlátok között
személyi állományunkkal kell minél hatékonyabban gazdálkodni.
b) A gyakorlatban felmerülő kérdések szükségessé teszik, hogy a korábbiakhoz képest még
több területen és nagyobb számban kerüljön sor az ügyészi állomány oktatására. A már
bevált, központilag szervezett képzéseken túl a továbbképzési módszerek reformjának
fokozatos bevezetését szolgálja a kiscsoportos szemináriumok, a jogeset-megoldásokon és
elemzéseken alapuló gyakorlatorientált képzések, a konfliktuskezelési, a kommunikációs és a
vezetői tréningek számának növelése. A képzések járulékos költségeit növeli a magas
színvonalú technikai feltételek megteremtése, a tanfolyamokkal kapcsolatos utazásoknak,
nagyobb létszám egyidejű továbbképzése esetén a megfelelő szálláshely biztosításának,
valamint a külsős előadók tiszteletdíjának fedezése.
c) Az Országos Kriminológiai Intézet kutatásait a hazai és a nemzetközi tudományos közélet
egyaránt figyelemmel kíséri. A 2017. évben 30 kutatási programjuk várható. A kutatások
során a hazai és nemzetközi adatok feldolgozása, ezt segítő programok beszerzése, illetve
frissítése, a tudományos rendezvények megszervezése, új könyvek, dokumentumok
beszerzése jelentős költséggel jár.

424

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés
Költségvetési szervek

Kiadás

Bevétel

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

Támogatás

39.917,9

102,0

39.815,9

4.478

226,1

-

226,1

-

-

-

-

-

Fejezeti kezelésű
előirányzatok
Központi kezelésű
előirányzatok

A fejezet eredeti kiadási előirányzata az előző évihez képest 0,7 %-kal nőtt.
Központosított bevételként 9,0 millió forint bírságbevétel került megtervezésre.
III. A célok elérésének módja
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
Az Ügyészség Magyarország központi költségvetésében önálló fejezetet alkot, mely
tartalmazza a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokat.
Az Ügyészség fejezet irányításáért felelős, a fejezetet irányító szerv vezetője a legfőbb
ügyész.
A fejezethez egy költségvetési szerv a Legfőbb Ügyészség tartozik.
A költségvetési szerv területileg, feladatellátásban elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló
részelőirányzatokkal rendelkező kötelezettség-vállalási joggal felruházott, előirányzatfelhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával rendelkező nem jogi
személyiségű alárendelt egységei: Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, fellebbviteli
főügyészségek, fővárosi/megyei főügyészségek, Központi Nyomozó Főügyészség, Országos
Kriminológiai Intézet.
Az Ügyészség közfeladata az alaptörvényben rögzített ügyészségi tevékenység. Illetékessége
Magyarország területére terjed ki.
millió forintban, egy tizedessel
1. Cím Ügyészségek
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás
39.555,8

Bevétel
102,0

Támoga
tás
39.453,8

Változások jogcímenként
– A Magyar Honvédség hivatásos
állományába is tartozó

3,7
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3,7

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
4.478

tisztviselők, írnokok és fizikai
beosztásban lévők honvédelmi
szolgálati díjának többlete
– Az ügyészségi fogalmazók és
az alügyészek munkaköri
pótlékának többlete
– Átcsoportosítás 3. címről
kötelező előresorolás részbeni
fedezetére
– 1. címen belül kiemelt
előirányzatok közötti
átcsoportosítás kötelező
előresorolás részbeni fedezetére
– 1. címen belül kiemelt
előirányzatok közötti
átcsoportosítás korábban
szolgáltatás vásárlással ellátott
feladat állományba tartozó
személyekkel történő ellátása
2017. évi javasolt előirányzat

258,4

258,4

100,0

100,0

+/-200,0

0,0

+/-28,0

0,0

+5

39.815,9

4.483

39.917,9

102,0

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénnyel, valamint az azzal összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvény 53. §-ával módosított, a
legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény alapján a Magyar Honvédség hivatásos
állományába is tartozó tisztviselők, írnokok és fizikai beosztásban lévők a honvédelmi
illetményalapnak megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjra jogosultak. A honvédelmi
szolgálati díj többlete 3,7 millió forint.
A 2015. évi LXXI. törvény 2015. július 1-jétől a legfőbb ügyész, az ügyészek és más
ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV.
törvény 117. §-át új (3b) bekezdéssel egészítette ki, amely szerint az ügyészségi fogalmazók
és az alügyészek az illetményalap 10 százalékának megfelelő összegű munkaköri pótlékra
jogosultak. A munkaköri pótlék többlete 258,4 millió forint.
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 26. § b) pontja, továbbá a 61. § (2) bekezdés
szerinti kötelező előresorolás alapján bekövetkező kötelező illetményváltozás 300,0 millió
forint összegű többletéhez 100,0 millió forint a Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű
előirányzatról, 200,0 millió forint a Beruházásokról került átcsoportosításra.
III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata a bíróságok jogerős ítéletével
megállapított kártérítési követelések pénzügyi fedezetének biztosítására szolgál. A tervezett
előirányzatot az előző évivel azonos összegben tervezte a fejezet.

426

427

428

IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai
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I. 2017. évi általános célkitűzések
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2017. évben is az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási
rendszerben történik.
Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is megjelennek
a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a
családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az
életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a
szülők munkába állásának segítésére, illetve a különböző ágazatokban dolgozók
jövedelmének emelésére.
A pedagógus életpálya bevezetése mérföldkőnek bizonyult a köznevelésben dolgozók
bérrendezése tekintetében, amelyhez a szükséges forrásokat – az óvodapedagógusok és a
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelőmunkát közvetlenül segítők részére – az
önkormányzati fejezet végig biztosította. E célra a fedezet – az éves ütemezésnek megfelelően
– a 2017. évben is rendelkezésre áll. A béremelés azonban nemcsak a köznevelést érintette,
2014-től ugyanis a szociális ágazatban dolgozók keresete is megnövekedett, a részükre
biztosított szociális ágazati és kiegészítő pótlék a 2017. évtől egy összegben szociális ágazati
összevont pótlékként illeti meg a dolgozókat. 2016-tól a bölcsődékben dolgozó felsőfokú
végzettségű kisgyermeknevelők is a pedagógus életpálya szerinti bérre jogosultak.
Nagyon fontos, hogy a fiatal generáció megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljön,
hiszen a sikeres jövőt a következő nemzedék alapozza majd meg. Ennek érdekében kiemelt
figyelmet szükséges fordítani, nemcsak a gyermekek étkeztetésére – amely terület eddig
prioritást élvezett – hanem a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezésére is.
A 2017-ben a bölcsődei ellátás tekintetében várható nagyobb változás. Az új ellátási formák
rugalmasabban tudnak majd alkalmazkodni a szülők igényeihez, amelyet a finanszírozási
rendszer is támogat, hiszen azonos mértékű támogatási összeget biztosít az állam a bölcsődék
és – az egyszerűbb szakmai feltételekkel működtethető – mini bölcsődék részére is. Emellett
az új intézménytípusként megjelenő családi bölcsődék támogatása magasabb, mint a 2016.
évben a családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet támogatása volt.
Szükséges azt is kiemelni, hogy a Kormány kiemelt célját érvényesítve, jövőre még több
forrás jut a gyermekétkeztetés biztosítására, amelynek már a 2016. évi – 71,7 milliárd
forint összegű – előirányzata is kiemelt prioritást tükröz. Az intézményi és a szünidei
étkeztetésre 2017-ben a költségvetési törvényjavaslat mindösszesen 73,9 milliárd forint
összegben nyújt fedezetet. E célokhoz kapcsolódva továbbra is biztosítottak azok a fejlesztési
források is, amelyek az óvodák kapacitásbővítését, az önkormányzati konyhák fejlesztését
szolgálják.
A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb
célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás
fiskális feltételeinek erősítése és a kistelepülések további felzárkózásának elősegítése. Utóbbit
segíti elő a beszámítási-kiegészítési rendszer továbbfejlesztése is. Annak érdekében pedig,
hogy a törvény hatályba lépéséig végbemenő, jelenleg nem ismert gazdasági folyamatok és
jogszabály-változásokból adódó módosulások, illetve ellátotti létszám-mozgások kezelése is
megtörténhessen, a tervezet több jogcím esetében is megteremti a lehetőségét – az
előirányzatok keretein belül a tényszámokhoz igazodóan – kiegészítő források
biztosításának a települések számára.
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2017-ben
A helyi önkormányzatok 2017-ben – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy
2 800,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezetben 668,4 milliárd forintot, a 2016. évi támogatások
101,0%-át biztosítja.
Az előző évhez képest a keretszámot csökkenti többek között egyes beruházási támogatások
kifutása, a fővárosi közösségi közlekedés támogatásának csökkentése, az
adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatásának a cél teljesítése
miatti megszűnése, a BM EU Önerő Alap kivezetése és a lakossági közműfejlesztési
támogatásra biztosított források kifutása. Ugyanakkor növeli azt az óvodapedagógusoknak
jogszabály szerint járó bérnövekedés forrása, egyes beruházások támogatása, az üdülőhelyi
feladatok támogatásának többletigénye, a felsőfokú bölcsődei szakgondozók életpályájának
támogatása, gyermekek napközbeni ellátása átalakításából, férőhelybővítéséből adódó
többlettámogatás biztosítása, illetve egyéb kulturális intézményi működési támogatások is.
A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg
támogatás:
millió forint

Megnevezés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása:
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Összesen:

Támogatás

155 794,9
186 879,2

198 548,0
31 205,6
62 710,5
33 246,0
668 384,2

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz
kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő
színvonalon történő ellátását.
A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt
költségvetési támogatásokat nyújt, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a
kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése
érdekében is tartalmaz forrásokat.
III. A célok elérésének módja, a helyi önkormányzatok 2017. évi központi költségvetési
támogatásainak területei
1)

Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladataiknak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati
feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E
helyi közügyek ellátását 2017-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző
feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános
jellegű támogatás szolgálja.
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Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a
legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati
feladatok támogatása.
Beszámítás és kiegészítés
A 2016. évi költségvetési törvényhez képest a 24 000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség
alatt a beszámítás és kiegészítés egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján kialakított
kategória-határok növelésére kerül sor. Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező
településeket a támogatáscsökkentés továbbra sem érinti, sőt továbbra is számíthatnak a 2015ben bevezetett kiegészítésre is. Ennek határa 8 500 Ft/lakos helyett 10 000 forint/lakos lett,
így több átlag alatti adóerő képességgel rendelkező önkormányzat részesül kiegészítésben.
E határ felett sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat, továbbra
is 36 000 forintos egy lakosra jutó adóerő-képesség esetén elérve a 0,55 százalékpontos
beszámítási mértéket. A jóval az átlag feletti bevételi potenciállal rendelkező települések
támogatáscsökkentése – a 2016. évvel azonos módon – a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55%át is meghaladhatja.
Továbbra is elismerésre kerül a közös hivatali feladatellátást biztosító székhely
önkormányzatok fokozott anyagi leterheltsége: a rájuk irányadó beszámítási százalék
10%ponttal csökken.
A 2017. évi költségvetési törvényjavaslatban új elemként szerepel, hogy amennyiben az
előirányzat törvény szerinti összege lehetővé teszi, úgy a költségvetési törvény felhatalmazása
alapján a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter az előirányzat túllépése nélkül
módosíthatja a beszámítás mértékét és a települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerőképessége alapján kialakított kategóriák határait. Emellett továbbra is lehetőség van arra, hogy
a településüzemeltetési támogatások fajlagos összegeit a nemzetgazdasági miniszter és a
belügyminiszter az előirányzat túllépése nélkül módosíthassák.
A 2017. évi tervezetben továbbra is szerepel az államháztartási adatszolgáltatásokat időben,
és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok dolgozóinak ösztönzése. Emellett
– reagálva az önkormányzatok által folyamatosan hangoztatott igényre – a pénzügyigazdálkodási feladatok ellátásának segítése is továbbvitelre kerül célként és önálló
jogcímként.
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása az előző évihez
képest 3,0 milliárd forinttal csökken, így 15,0 milliárd forint lesz. A csökkenésről a Kormány
a fővárosi közösségi közlekedés 2016-2018. évi központi költségvetési támogatásáról szóló
1436/2015. (VI. 30.) Korm. határozatban döntött. A 2012. évi Kormány-Főváros
Megállapodás alapján a Kormány szándéka, hogy a helyi közösségi közlekedés hosszú távú
fenntarthatóságának biztosításához szükséges feltételeket megteremtse. Ennek 2015. évi
lépéseként a központi költségvetés a BKV Zrt. adósságállományát átvállalta, megszabadítva
ezzel a BKV-t és a Fővárost a múlt örökségeként fennmaradt adósságtörlesztés terheitől, mely
jórészt a felhalmozódott működési forráshiány eredményeként keletkezett. Ezt követően sor
került a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosítására is, aminek eredményeként 2016. és
2017. január 1-jétől 1,5-1,5%-kal több forrás marad a Fővárosi Önkormányzatnál a helyi
iparűzési adóból, amit a helyi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítania.
Mindezen intézkedések arra irányulnak, hogy Budapest Főváros Önkormányzata egyre inkább
képes legyen saját erejéből biztosítani a fővárosi helyi közösségi közlekedés működtetését az
ahhoz kapcsolódó állami támogatás fokozatos mérséklődése mellett.
Új előirányzatként jelenik meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása,
aminek előirányzata 280,0 millió forint. Amennyiben a folyékony hulladék begyűjtésére és
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szállítására közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése nem lehetséges, akkor
közérdekű szolgáltató kerül kijelölésre. Az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó
közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségek megtérítése az ellátásért
felelős települési önkormányzatokon keresztül történik meg.
Szintén új előirányzatként jelenik meg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi
önkormányzat általi ellátásának támogatása. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló
2015. évi CCXI. törvény alapján a helyi önkormányzatok dönthettek arról, hogy megtartják
jelenlegi közszolgáltatójukat a fennálló szerződések lejártáig, vagy a feladat ellátását átadják a
katasztrófavédelemnek. A 2016. július 1-jétől a lakosság számára sormunka keretében végzett
kéményseprő-ipari közszolgáltatás alapvetően ingyenessé válik. Figyelemmel a bevételkiesésre, a támogatás a 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díj összegének
közszolgáltatási díjból befolyó bevétellel csökkentett része megtérítését szolgálja a
közszolgáltatójukat megtartó önkormányzatok számára. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás
ellátásának 2017. évi fedezete a XIV. Belügyminisztérium fejezetben került megtervezésre. A
törvényjavaslat felhatalmazása alapján a Kormány a Belügyminisztérium fejezetből az
önkormányzati feladatellátás támogatása érdekében dönthet a szükséges forrás IX. fejezetbe
történő átcsoportosításáról.
A feladat kifutása miatt megszűnik az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos
költségek finanszírozásának támogatása előirányzat: ez szolgálta az üzemeltetési költségek
támogatását azon településeken, ahol a lakosság átmeneti egészséges ivóvízzel történő
ellátásához szűrőberendezés került telepítésre az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.
Az uniós programok megvalósulása miatt e szűrőberendezések fenntartására a továbbiakban
nincs szükség.
A 2017. évtől külön előirányzat nem szolgálja az önkormányzati létszámcsökkentésekhez
kapcsolódó kiadások támogatását. Az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó
kötelezettségvállalások, továbbá a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések
támogatása a 2017. évben az Önkormányzati elszámolások előirányzatáról történnek.
Szintén az Önkormányzati elszámolások előirányzatáról kerül kifizetésre többek között egyes
önkormányzatok által törvény alapján folyósítandó ellátás (pl. lakásfenntartási támogatás,
adósságcsökkentési támogatás stb.) támogatása, továbbá az önálló jogcímként megszűnő
lakossági közműfejlesztési támogatás is.
Az általános működés és igazgatási feladatok támogatásának levezetését az alábbi táblázat
szemlélteti:
Általános működés, igazgatás
2016. évi előirányzat:

millió forint
Támogatás
215 087,8

Ebből:
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

154 094,9
60 992,9

Változások:
Fővárosi közösségi közlekedés támogatásának csökkentése

-3 000,0

Üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye

1 700,0

Megszűnő és új jogcímek miatt fejezeten belüli forrás-átcsoportosítás

2 947,6

2017. évi javasolt előirányzat:

216 735,4
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2)

Köznevelés

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2017. évben is az óvodai ellátás biztosítása.
E feladathoz – a 2016. évhez hasonlóan – négyelemű finanszírozást biztosít a központi
költségvetés:

-

átlagbéralapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők
jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó
többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az
intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,
a bejáró gyermekek utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések.

Béralapú támogatás formájában a költségvetés biztosítja az óvodapedagógusok és a
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztattak illetményét, beleértve a pótlékokat is, igazodva a pedagógusi életpálya
előmeneteli rendszer többletköltségeihez. A pedagógusok minősítésére biztosított forrás
nyújt támogatást a minősített óvodapedagógusok bérével kapcsolatos többletkiadásokra. A
fenntartónkénti adatokat a köznevelés információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása
alapozza meg, azzal, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük van jelezni, ha ettől való
eltérést tapasztalnak.
Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege
80 000 forint/ellátotti létszám. A tervezet továbbra is biztosítja annak a lehetőségét, hogy a
valós önkormányzati kiadási adatok és az igénylők száma ismeretében – az előirányzat
túllépése nélkül – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter 2016. december 23-áig dönthessen kiegészítő támogatás biztosításáról.
A társulásban fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásához 2016. évinél 8 000 forinttal
magasabb fajlagos összegű támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat.
A felhalmozási célú költségvetési támogatások között továbbra is szerepel az óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása, melynek fenntartása a következő időszakra,
a beérkezett támogatási igények számossága alapján, egyértelműen indokolt. E cél
megvalósításához a központi költségvetés továbbra is 2,5 milliárd forint támogatást biztosít.
Erre a célra 2017-ben nem igényelhet támogatást az a települési önkormányzat, amely a 20152016. évi költségvetési törvény azonos célú támogatási jogcíméből, vagy a 2014-2020. évek
közötti uniós programozási időszakban azonos célra rendelkezésre álló európai uniós
támogatásban részesült.
A köznevelési feladatok támogatásának levezetését – a fentiekben jelzett, fejlesztési célú
forrás nélkül – az alábbi táblázat szemlélteti:
millió forint

Köznevelés

Támogatás

2016. évi előirányzat:
Ebből:
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
Változások:
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját
közvetlenül segítők bértámogatása
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz
2017. évi javasolt előirányzat:
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179 795,1

179 795,1

4 084,1
3 000,0
186 879,2

3)

Szociális ágazat

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően
továbbra is az alapellátások biztosítása. Ezen túlmenően általánosságban érdemes kiemelni a
szociális ágazatra vonatkozó – az önkormányzatoknál is megjelenő – béremelésre irányuló
intézkedéseket, valamint azokat a kötelező feladatokat érintő főbb átalakításokat, amelyek a
2017. évi támogatási rendszert befolyásolják.
Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az
ágazatban számottevő bérintézkedés valósult meg az eltelt időszakban. A szociális ágazatban
dolgozók anyagi megbecsülésének érdekében a Kormány a 2014. évben bevezetette a
szociális ágazati pótlékot, majd emellett 2015. július 1-jétől a szociális ágazatban
foglalkoztatottak a kiegészítő pótlékra is jogosulttá váltak. A bérpótlék folytatólagosan –
2016-ban és 2017-ben is – megilleti a szociális ágazatban foglalkoztatottakat, ennek
megfelelően a 2017. évi költségvetési törvényjavaslat mindösszesen 13,9 milliárd forint
összegben nyújt támogatást az önkormányzatoknak a két pótlék összevonásából létrejövő
szociális ágazati összevont pótlék kifizetésére.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a
költségvetés a 2016. évivel azonos összegben, továbbra is forrást biztosít az alacsony
jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek
finanszírozása máshonnan nem megoldható. E támogatás biztosít fedezetet pl. a
közfoglalkoztatás máshonnan el nem ismert költségeihez, alapszolgáltatások önrészéhez, vagy
a települési támogatások kifizetéséhez.
A 2017. évi törvényjavaslat 51,8 milliárd forintot biztosít a szociális alapszolgáltatási és
gyermekjóléti alapellátási feladatokra. Fontos kiemelni, hogy a Kormány családpolitikájával
összhangban a 2017. évtől a gyermekek napközbeni ellátása strukturálisan átalakul. Jövőre – a
szülők munkába állásának megkönnyítése érdekében – egy új, többszintű ellátási rendszer
valósul meg, amely azt jelenti, hogy a kisebb településeken is kötelező lesz biztosítani a
kisgyermekek ellátását, amennyiben arra igény mutatkozik. A finanszírozás rendszere
alapvetően ugyan nem változik, ugyanakkor a költségvetés többletforrást biztosít az újonnan
létrejövő bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék működtetésére, továbbá ezen
túlmenően az önkormányzati fejezeten belül tartalékot képez az év közben esetlegesen
felmerülő többletigényekre, számítva a férőhelybővülésre. Azt is szükséges megemlíteni,
hogy a 2016. évtől a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők már a pedagógus életpálya
szerint részesülnek juttatásban. Tekintettel a szükséges forrás teljes évi kiegészítésére,
valamint a bölcsődei ellátás szerkezeti átalakítására az e célra rendelkezésre álló központi
támogatás összege szintén emelkedik jövőre.
2016-tól a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben jelent meg a Támogató
szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak
működésének támogatása. A támogató szolgálat és a közösségi ellátások finanszírozása – 1,39
milliárd forint összegben – a 2017. évben az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok
támogatása jogcímen történik, míg az utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak
támogatását szolgáló 651,2 millió forint 2017. évben a XX. fejezetbe kerül átcsoportosításra.
Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok
bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2017-ben 22,3 milliárd
forint áll rendelkezésre. A támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai
dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek
együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást. A tapasztalatok egyértelműen
alátámasztják a feladat alapú finanszírozási rendszer létjogosultságát: az intézmények
fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulás mértéke e támogatási szisztéma mellett
drasztikusan lecsökkent.
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Fontos változás továbbá, hogy 2016-tól kezdődően az önkormányzatok kötelező feladataként
jelenik meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, amelyre 2017-ben emelt összegű
forrás kerül biztosításra. Tekintettel arra, hogy a szakmai jogszabályokban élesen
elválasztásra kerül az intézményi és szünidei étkeztetés, – a támogatási rendszert is eltérő
alapelvek mentén kialakítva – indokolt e két típusú étkeztetést külön jogcímen finanszírozni.
A gyermekek intézményi keretek között történő étkeztetése továbbra is a feladatalapú
támogatások elvrendszerén működik 2017-ben, míg a tanítási szünetekben biztosított szünidei
étkeztetésnél a lakóhely szerinti települési önkormányzatoknak – jövedelemtermelőképességük függvényében – jár támogatás az ételadagok után. Az Intézményi
gyermekétkeztetés támogatása jogcímen a 2016. évivel azonos 67,2 milliárd forint összeg, a
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen 6,7 milliárd forint összeg
áll rendelkezésre, mely összességében csaknem 2,2 milliárd forinttal több mint a 2016. évi
forrás. A jelenleg is hatékonyan működő rendszer továbbra is eredményesen fogja szolgálni a
gyermekek magas színvonalon történő étkeztetését.
Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. évi átalakítására – az állami és önkormányzati
feladatok éles elválasztásával – járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív
alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező
feladatai jelentős mértékben csökkentek. Ennek megfelelően a 2017. évben már csak a
jogszabályváltozást megelőzően megállapított (főleg lakásfenntartási célokra nyújtott),
„kifutó” támogatásokra nyújthatnak be igénylést az önkormányzatok, amelynek fedezete
biztosított (Önkormányzati elszámolások jogcímről), de minimális összege miatt elkülönített
előirányzat fenntartása nem indokolt.
A szociális ágazati feladatok támogatásának levezetését – a fentiekben jelzett, fejlesztési célú
forrás nélkül – az alábbi táblázat szemlélteti:
millió forint

Szociális ágazat
2016. évi előirányzat:
Ebből:
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és
a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása
Változások:
Utcai szociális munka és Biztos Kezdet Gyerekházak forrásának
átcsoportosítása XX. fejezetbe
Kiegészítő pótlékra jutó összeg (szociális ágazati összevont pótlék
előirányzatába beépülve) bázisba épülése
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására 2016. évben
bevont forrás bázisba épülése és további előirányzatemelés érdekében
fejezeten belüli 1370,4 millió forint forrás-átcsoportosítás
Gyermekek napközbeni ellátása átalakításából, férőhelybővítéséből adódó
többletkiadás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde támogatása)
részben fejezeten belüli forrás-átcsoportosítással
A pénzbeli szociális ellátások kiegészítésére fordítandó összeg
Önkormányzati elszámolások jogcímre történő átcsoportosítása
Felsőfokú bölcsődei szakgondozók életpályájának támogatása 1 havi része
(+bölcsődei férőhelyek bővítéséből adódó többletkiadás)
2017. évi javasolt előirányzat:
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Támogatás
189 761,7

187 719,7
2 042,0
-651,2
8 500,0
800,0
200,0
-200,0
137,5
198 548,0

4)

Kulturális ágazat

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2017-ben a szabályozás
alapvető változatlansága mellett az előző évben bevezetett struktúrát követi.
A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános
könyvtári ellátásra a 2016. évinél 190,3 millió forinttal magasabb összeg 19,6 milliárd forint
fordítható. A többlet a megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári feladatainak ellátását segíti.
A Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása, valamint a Megyei könyvtárak
feladatainak támogatása jogcímek támogatás szerkezete megegyezik az előző évivel. A
törvényjavaslat a keret-előirányzatokat tartalmazza, de az érintett megyeszékhely megyei jogú
városokat, illetve városokat az általuk fenntartott múzeum vagy könyvtár működtetéséhez
megillető támogatás éves összegét már a kultúráért felelős miniszter állapítja meg
2016. december 1-éig.
A színházak támogatási rendszerét 2017-ben is az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.)
határozza meg. Az Emtv.-ben szabályozott feltételek és eljárási szabályok szerint nemzeti és
kiemelt minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek támogatására szolgál az
előirányzat.
Az érintett települési önkormányzatokat összességében mintegy 11,6 milliárd forint illeti meg
e célra 2017-ben.
A támogatások struktúrája megegyezik az előző évben bevezetett rendszerrel. Az érintett
önkormányzatokat megillető, jogcímenként – létesítmény-gazdálkodási működési illetve
művészeti célú – és szervezetenként megállapított támogatás éves összege a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben lesz elérhető.
Az egyes támogatási összegeket azonban továbbra is az Emtv. 5/B. § d) pontjában
meghatározott módon, az Előadó-művészeti Bizottságok a Nemzeti Előadó-művészeti
Érdekegyeztető Tanács által véleményezett javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter
állapítja meg.
Változás az előző évhez képest, hogy önálló jogcímen 1270,0 millió forinttal több, összesen
1 770,0 millió forint támogatás illeti meg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát a
kulturális feladatainak ellátásához elsősorban a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ
és a Pannon Filharmonikusok működéséhez.
A kulturális feladatok támogatásának levezetését – fejlesztési célú források nélkül – az alábbi
táblázat szemlélteti:
Kulturális feladatok
2016. évi előirányzat:

millió forint
Támogatás

31 515,3

Ebből:
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Pécs Megyei Jogú Város kulturális feladatainak támogatása
Változások:
A megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári feladatainak ellátását
szolgáló támogatás növelése fejezeten belüli átcsoportosítással
Pécs Megyei Jogú Város kulturális feladatainak támogatása
2017. évi javasolt előirányzat:
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31 015,3
500,0
190,3
1 270,0
32 975,6

A 2017. évi költségvetési törvény általános működési és ágazati támogatásokat tartalmazó 2.
melléklete már 2016. november 1-jén hatályba fog lépni. Ezzel biztosítható, hogy a helyi
önkormányzatokat megillető miniszteri döntést igénylő támogatások meghatározása még
2016. év végéig megtörténhessen. Így az önkormányzatok a 2017. évet már minden szükséges
információ birtokában kezdhetik el.
5)

Önkormányzati fejlesztések

Az egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a helyi önkormányzatok felhalmozási célú
támogatási előirányzatait érintően az alábbi változások történnek.
Fejlesztési támogatások alakulása
millió forint
2016. évi
előirányzat

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

Változás
(2017-2016)

1 200,0
300,0
5 400,0
2 500,0

0,0
300,0
5 000,0
2 500,0

-1 200,0
0,0
-400,0
0,0

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális
intézmények szakmai támogatása

806,0

806,0

0,0

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett
lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

300,0

300,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

12 500,0

0,0

-12 500,0

Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi
szakaszai karbantartásának támogatása

500,0

500,0

0,0

Békásmegyeri Piac rekonstrukció

150,0

Normafa Park kiemelt beruházás támogatása

620,0

0,0
620,0

-150,0
0,0

Csurgó község önkormányzat támogatása Sótony László Sport
és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából

700,0

0,0

-700,0

5 000,0
0,0

10 597,0
3 200,0

5 597,0
3200,0

Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása

605,8

723,0

117,2

Mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósítása

400,0

0,0

-400,0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat támogatása a
pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához

300,0

0,0

-300,0

7 700,0

7 700,0

0,0

5 900,0

0,0

-5 900,0

45 881,8

33 246,0

-12 635,8

Lakossági közműfejlesztés támogatása
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
fejlesztési támogatása

Pannon Park beruházási projekt megvalósítása
Hermina garázs beruházásának megvalósítása

Vis maior támogatás
Önkormányzati elszámolások jogcím európai uniós fejlesztési
célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére
fordítható része
Fejlesztési célú támogatások összesen

A Kormány korábbi döntése alapján az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok 2014-2017. között évente 12,5 milliárd forint támogatásban részesülnek.
Figyelemmel arra, hogy a 2016. évi költségvetési törvény módosításával 2016. évben kerül
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sor a 2017. évre tervezett 12,5 milliárd forint kifizetésére is, így az előirányzat a feladat
kifutásával 2017-től megszűnik.
A lakossági közműfejlesztés támogatása az igénybevétel csaknem teljes kifutásával
párhuzamosan megszűnik önálló előirányzatként. Az esetlegesen még felmerülő igények az
Önkormányzati elszámolások előirányzatból kerülhetnek kifizetésre.
A kisösszegű fejlesztések, felújítások támogatását szolgáló Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések előirányzat összege 5,0 milliárd forint, mely a szociális intézmények
fejlesztését szolgáló pályázat kifutásával 0,4 milliárd forinttal alacsonyabb a 2016. évinél. E
támogatás az egyes kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisösszegű
fejlesztéseit, a belterületi utak, hidak, járdák felújítását, az óvodai, iskolai és utánpótlás
sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházásokat szolgálja.
Önálló jogcímen jelenik meg 2017-ben a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztését célzó
Pannon Park beruházási projekt támogatása. Az előirányzat 10 597,0 millió forint, amely az
1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján került meghatározásra és a fejlesztés a 2017.
évi ütemének megvalósítását szolgálja. Ehhez kapcsolódik és szintén új jogcímen szerepel a
Hermina garázs beruházás támogatása, ami a 2017. évi munkálatokhoz 3 200,0 millió forint
összeggel járul hozzá. A Liget Budapest projekt keretein belül, a Fővárosi Állat- és
Növénykert területén és a Pannon Park projekthez illeszkedően valósul meg a Fővárosi Állatés Növénykertet és a Városligetet egyaránt kiszolgáló mélygarázs, és felszíni parkoló
kialakítása.
A költségvetés a 2017. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását,
amely a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a
múzeumok, muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá. Szintén fennmarad a
Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek
átvállalásának támogatása az árfolyamkockázat miatt 117,2 millió forint összeggel
megemelve 723,0 millió forinttal és a Normafa Park kiemelt beruházás támogatása
változatlanul 620,0 millió forinttal.
A fentieken túl a fejlesztési források tekintetében csak kisebb mértékű változások történnek,
amiket az előző évek igénylési tapasztalatai indokolnak.
6)

Az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai

A 2017. évben az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai az alábbi célcsoportoknak
megfelelő előirányzatokra tagozódik.
-

Külön jogcímen jelenik meg az Önkormányzatok rendkívüli támogatása. E
keretösszeg szolgál a települési önkormányzatok – kizárólag már egyedi problémák
kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául.

-

Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző
évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak
rendezésére. Ez szolgálja továbbá az önálló jogcímként megszűnő pénzbeli szociális
ellátások kiegészítése, a helyi szervezési intézkedések helyi szervezési
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és a lakossági
közműfejlesztés támogatására vonatkozó kifizetések, továbbá többek között a 2016.
évi költségvetési törvény 3. melléklet IV. pontjában szereplő fejlesztési költségvetési
támogatások le nem hívott részének forrását is.
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X. Igazságügyi Minisztérium
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
Az igazságügyi miniszter feladata a Kormány 2014-2018. közötti igazságügyi politikájának
kidolgozása. Az igazságügyi politika célja, hogy keretet adjon a kormányzat igazságügyi
munkájának, az ellátott feladatok tükrözzék az igazságügyi politika értékrendjét.
Az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozat elfogadásával a
Kormány meghatározta azon főbb alapelveket, amelyek az igazságügyi tárca célkitűzéseit is
meghatározzák.
A jogalkotásnak a kormányzati munkában betöltött kiemelkedő szerepe, továbbá az
igazságügyi szervezetrendszerrel történő hatékony együttműködés, valamint az európai és
egyéb nemzetközi fórumok előtt a nemzeti érdekek hatékony képviselete megkívánta, hogy
önálló Igazságügyi Minisztérium jöjjön létre, amely kialakítja és végrehajtja a Kormány
igazságügyi politikáját. A jogalkotási feladatok részeként a minisztérium fontos szereplő a
parlamenti életben, és az alkotmányosság és európai uniós jognak való megfelelés
felelőseként a közigazgatáson belüli egyeztetések során is.
Az Igazságügyi Minisztérium a klasszikus jogalkotás feladatai mellett további területekre is
kiemelt hangsúlyt kívánt fektetni, ezért külön államtitkárságok felelnek az igazságügyi
kapcsolatokért, valamint az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért.
A kormányzati ciklusban igen jelentős kodifikációs feladatokat végez el, élükön a magánjogi,
a büntetőjogi, a közigazgatási eljárásjogi és a közigazgatási perrendtartási kódexek
kodifikációjával. E nagy volumenű jogalkotási feladatok rendszerszemléletet, valamint a
társadalompolitikai célokkal kapcsolatos tudatosságot és felelősséget igényelnek.
Az Igazságügyi Minisztérium szakpolitikusok által vezetett „jogászminisztérium”, nyitott a
párbeszédre mind a hazai jogásztársadalommal, mind a nemzetközi kollégákkal, az élet
különböző területein felmerülő jogi kihívások megoldásán dolgozik, társadalmi küldetésének,
felelősségének és a Kormány igazságügyi politikájának megfelelően.
Az Igazságügyi Minisztérium (IM) célkitűzései:
A magyar alkotmányos
elfogadottságának erősítése

identitás

védelme

és

nemzetközi

színtéren

való

A magyar állam és nemzet alkotmányos hagyományai önálló európai értéket képviselnek,
amelyek alkotmányos identitásunk kifejezéseként az Alaptörvény szabály- és
értékrendszerében öltenek testet. Az Alaptörvény kimondja, hogy Magyarország független,
demokratikus jogállam. Független, mert nemzetközi kapcsolataiban önállóan jár el és
Alaptörvényét szuverén módon határozza meg.
A Kormány igazságügyi politikájának alapköve tehát az alkotmányosság, ezért az igazságügyi
miniszter – a jogalkotás menetében – nyilatkozik a végrehajtó hatalom által előkészített
jogszabályok tervezeteit illetően azok alkotmányosságáról. A jogszabályoknak meg kell
felelniük az Alaptörvény értékrendjének.
A jogrendszer kialakítása során éber figyelemmel kell lenni Magyarország nemzetközi és
Európai Uniós tagságából fakadó kötelezettségeire is.
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Az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelése
Az Alaptörvény értékeiből következik annak felelőssége is, hogy a felmerülő társadalmi
problémákra a végrehajtó hatalom transzparens módon, a rendelkezésre álló eszközeivel
megfelelő, a társadalom számára is elfogadható megoldást találjon. Ennek során a társadalmi
igazságosságra – a jogbiztonság követelményére is figyelemmel, a joguralom
érvényesülésével – kell törekedni.
A jogszabályok előkészítése és megalkotása során a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kell
kapnia a más tárcákkal, a tág értelemben vett igazságszolgáltatás szereplőivel folytatott
párbeszédnek, a jogászi hivatásrendek jogalkalmazás során összegyűjtött tapasztalatainak.
Az Igazságügyi Minisztérium jogalkotási terve
Az igazságügyi politika egyik legfontosabb pillére az Alaptörvényben meghatározott
tisztességes eljárás követelménye. E követelmény nemcsak az eljárás tisztességére,
nyilvánosságára és ésszerű határidejére vonatkozik, hanem abból a döntés tisztességére
(elsősorban jogszerűségére, másodsorban pedig a társadalmi igazságérzetnek való
megfelelésére) vonatkozó elvárás is következik.
Cél az eljárások gyorsabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele. Ennek érdekében fontos
feladat az eljárási rendek újraszabályozása, amelyben az eljárás résztvevőnek szerepét át kell
gondolni. A hatékonyság és az időszerűség az eljárási határidők lerövidítésén túl a meggyőző,
és az eljárásokban érintettek számára is elfogadható döntések meghozatalát is magában
foglalja. Ennek értelmében a 2014-2018-as időszak kiemelt célja az új polgári perrendtartási
törvény és az új büntetőeljárási kódex hatályba léptetése, a közigazgatási hatósági eljárások
megújítása, valamint a közigazgatási perrendtartás hatályba lépéséhez kapcsolódó feladatok
ellátása.
Az eljárások racionalizálása azonban nem egyszerűen az eljárási törvények
újraszabályozásában vagy újragondolásában ölt testet. Ezen intézkedés a tágabb igazságügyi
intézményrendszerre is kihatással van. Kiemelt cél az igazságügyi kapcsolatokért való
felelősség erősítése. Fontos társadalompolitikai igény a jogászi hivatásrendekkel való
kapcsolattartás intézményesített kiépítése, a partnerségi struktúra megvalósítása, mindez
nyilvánvalóan az alkotmányos szervek függetlenségének messzemenő tiszteletben tartásával.
Az igazságügyi politika másik pilléreként fontos elem az igazságügyi miniszter felügyelete
vagy irányítása alá tartozó intézményrendszer vizsgálata a hatékonyság, átláthatóság
jegyében.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

Megnevezés
Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezet összesen:

Kiadás
13 166,5
2 236,1
15 402,6
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millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
Bevétel
Támogatás
statisztikai
állományi
létszám (fő)
5 750,7
7 415,8
1 118
0,0
2 236,1
5 750,7
9 651,9
1 118

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
X/1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása
A minisztérium személyi juttatások előirányzata fedezetet biztosít az engedélyezett
létszámkerethez tartozó rendszeres személyi juttatásokra, valamint a 2017. évben várható
előresorolásokra.
A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat biztosítja a 2017. évben fizetendő
végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, egyéb költségtérítések, napi és
hétvégi hazautazás, valamint az egyéb személyi juttatások költségeit, és lehetőséget nyújt a
munkatársak szociális és lakhatási támogatására. Az előirányzat tartalmazza továbbá a
minisztérium munkatársainak cafetéria juttatását. A cafetéria juttatásokat terhelő adó- és
járulékfizetési kötelezettség a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzaton került megtervezésre.
Az állományon kívüli személyi juttatások előirányzaton került megtervezésre a jogivégrehajtói szakvizsga, szakértői vizsgáztatás, a szakmai feladat ellátásához szükséges
megbízási szerződések fedezete. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a miniszteri
biztosok tiszteletdíjára, a jogszabály alapján a minisztérium által fizetendő kitüntetésekre, a
Nyugdíjas Bizottság működésére, valamint a minisztérium vendéglátási kiadásaira.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat biztosít fedezetet
a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő adó- és járulékfizetési, valamint a
reprezentációhoz és a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó, munkaadót terhelő fizetési
kötelezettségre. Az előirányzat fedezi a minisztérium rehabilitációs hozzájárulási fizetési
kötelezettségét is.
A dologi kiadások fedezetet nyújtanak a minisztérium alapfeladatainak ellátása érdekében
kötött közszolgáltatási szerződésekre (így különösen a Nemzeti Jogszabálytár működtetése, a
cégnyilvántartással, céginformációval kapcsolatos feladatok ellátása, a Cégközlöny
szerkesztése, kiadása), a külföldi kiküldetések repülőjegy és szállás költségeire, valamint
egyéb működéssel kapcsolatos kiadásokra.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat a korengedményes nyugdíjazás költségeinek
fedezetét biztosítja.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton került megtervezésre a munkatársak részére
nyújtható munkáltatói kölcsön fedezete.
A beruházások kiemelt előirányzat a központi ellátó szervezet által nem finanszírozott kisebb
eseti beruházások, kiadások fedezetét biztosítja.
Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása gondoskodik a cégnyilvántartással és céginformáció
szolgáltatással összefüggő központosított bevételek beszedéséről és a központi költségvetésbe
történő befizetésről, amely várhatóan 1,0 milliárd forint lesz.
Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása költségvetési javaslata 5.169,5 millió forint kiadási
előirányzatot tartalmaz, amelyet 78,8 millió forint bevétel és 5.090,7 millió forint támogatás
finanszíroz. Az átlagos statisztikai állományi létszám 449 fő.
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Igazságügyi Minisztérium
igazgatása
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet
intézménytől átvett/átadott feladat
(tételesen)
- IM-NGM-KEF (Báthory u.
12. épület üzemeltetése)
- IM-NGM-KEF (IM könyvtár
üzemeltetése)
- IM-BM-KEK KH (KÉR
rendszer üzemeltetése)
Többlettámogatás (állami
rezsicsökkentéssel kapcsolatban
kiesett bevétel támogatással
történő kiváltása)
Bérgazdálkodás alapján történt
létszám-módosítás
2017. évi javasolt előirányzat

5 311,7

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
Bevétel Támogatás
statisztikai
állományi
létszám (fő)
664,2
4 647,5
430

-125,4

-125,4

-11,0

-11,0

-5,8

-5,8

Kiadás

-585,4
5 169,5

78,8

-2

585,4
5 090,7

21
449

X/2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH, Hivatal)
Az SZTNH 2017. évi működésének céljait a szakmai feladatellátást meghatározó törvények
és más jogszabályok határozzák meg. Ezek közül kiemelendő a találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati
minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, a mikroelektronikai félvezető termékek
topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény, a Szellemi Tulajdon
Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXII.
törvény, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz
kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXIII. törvény, a
formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény, továbbá a 2014. évi
LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról.
A 2017. évre tervezett feladatok és a Hivatal szervezeti célja, hogy megfeleljen a működését
meghatározó szabályok által felállított követelményeknek, mennyiségben ellássa a beérkező
szabadalmi, védjegy, szerzői jogi, valamint K+F+I tárgyú beadványokhoz kapcsolódó
hatósági teendőit, mindezt a hazai piaci és intézményi szereplők, a nemzetközi piaci szereplők
és partner intézmények által támasztott, valamint az ISO Integrált minőség- és
információbiztonság irányítási rendszer szerint lefektetett kiemelkedő minőségi színvonalon.
Az SZTNH hagyományos feladatai között fontos helyet foglal el a visegrádi államok által
létrehozott, budapesti székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézet működésének elősegítése, az
adminisztrációs és infrastrukturális feltételek megteremtése és a kapcsolódó szabadalmi,
kutatási és elővizsgálati feladatok ellátása. A Hivatal szakértői szerepet vállal a működését
várhatóan 2017-ben megkezdő egységes hatályú európai szabadalmi együttműködés
feltételrendszerének kialakítására irányuló nemzetközi munkában is.
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A Hivatal kiadásának forrásait továbbra is teljes egészében a saját bevételek adják, a 2017. évi
bevételi főösszegben 722,9 millió forint összegű csökkenés mutatkozik. A csökkenés
túlnyomó részét a közhatalmi, kisebb hányadát a szakmai szolgáltatási bevételek negatív
változása adja. Ennek okai között megemlítendők az iparjogvédelmi jogintézményekhez
kapcsolódó, főleg a szabadalmi és védjegyeljárások díjbevételei terén megmutatkozó, a hazai
és a nemzetközi intézményrendszerhez egyaránt kötődő háttérfolyamatok. A bevételi
előirányzat csökkenésében szerepet játszik korábban tervezett hatóságidíj-korrekció
elmaradása, az egységes hatályú európai szabadalom új rendszerének bevezetése, valamint a
K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos munka ellentételezésének kérdése.
A Hivatal a forráscsökkentés hatásait kiadási oldalon a személyi kiadások terén eszközölt
takarékossági intézkedésekkel, a dologi és a felhalmozási kiadások csökkentésével, a
tartalékkeret felhasználásával és az egyéb működési célú kiadások mérséklésével
kompenzálja.
2017. évben az SZTNH vagyonkezelésében egy nonprofit gazdasági társaság áll: a HIPAvilon
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.
Az SZTNH költségvetési javaslata 3.387,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 3.387,2 millió forint bevétel finanszíroz. Az átlagos statisztikai állományi létszám
204 fő.

Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala
2016. évi törvényi előirányzat
Bevétel csökkenés
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
4 110,1
-722,9
3 387,2

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
Bevétel Támogatás
statisztikai
állományi
létszám (fő)
4 110,1
204
-722,9
3 387,2
204

X/3. Igazságügyi Hivatal (IH)
Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX.18.) Korm. rendelet alapján az Igazságügyi
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2014. október 1-jén a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatalból kiválással jött létre.
Az Igazságügyi Hivatal a kiválást követően a jogelőd szerv feladatai közül az alábbiakat látja
el.
Áldozatsegítési feladatkörében kezeli a bűncselekmények áldozatainak azonnali pénzügyi
segély kifizetésére és kárenyhítésére szolgáló célelőirányzat felhasználását. Módszertani
állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az áldozatsegítési
feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását.
Jogi segítségnyújtási feladatkörében ellátja a jogi segítői névjegyzék vezetésével
kapcsolatos feladatokat, elbírálja a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos és a jogi
segítői támogatások tárgyában hozott elsőfokú határozatokkal szemben előterjesztett
jogorvoslati kérelmeket. Kezeli a jogi segítői díjak és a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. sz. törvényben meghatározott egyéb költségek kifizetésére szolgáló célelőirányzat
felhasználását, elszámolását.
A pártfogó felügyeleti feladatkörében kiemelt feladata a bűnismétlés kockázatának
csökkentése, a pártfogó felügyelő a közösségi büntetések végrehajtásával, az elkövető
közösségben történő ellenőrzésével elősegíti a büntetőjogi következmények érvényesülését, a
közösség biztonságának erősítését; támogató tevékenységével pedig növeli az elkövető
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társadalmi integrációjának esélyét. A Hivatal
kormányhivatalok módszertani irányításában.

ennek

keretében

közreműködik

a

Kárpótlási feladatkörében országos illetékességgel látja el az életüktől és szabadságuktól
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló, többszörösen módosított és
kiegészített 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2001. és
2002. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított és kiegészített 2000. évi CXXXIII.
törvény (továbbiakban: Ktsg. tv.) 57/A. §-ában foglaltakban, az életüktől és a szabadságuktól
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott
határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII.
törvényben, valamint a 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III.27.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtását (vagyoni és a személyi kárpótlás).
Az önálló bírósági végrehajtókkal kapcsolatos feladatkörében a 25/2015. (II. 25.) Korm.
rendelet alapján ellátja az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és
magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatását, valamint a 3/2015. (II. 25.)
IM rendelet alapján az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek
felügyeletét és a fegyelmi eljárások nyilvántartását.
Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájával kapcsolatos feladatkörében a hatékony
igazságszolgáltatás érdekében működteti az intézményt, amely szakmai ellenőrzéseivel,
módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti a
területi igazságügyi szolgálatok, valamint az igazságszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó
egyéb jogi szolgálatok (végrehajtók, igazságügyi szakértők, mediátorok, felszámolók, családi
csődgondnokok) egységes jogalkalmazását.
A Központi Családi Csődvédelmi Szolgálat feladatkörében ellátja a természetes személyek
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján a Családi Csődvédelmi Szolgálat
központi szervének jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel összefüggő
koordinációs és a tájékoztatási feladatokat, továbbá a törvényben és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott feladataival összefüggésben hatásvizsgálatokat készít elő és közreműködik a
statisztikai információrendszer kialakításában, működtetésében.
Egyéb feladatai tekintetében közzétételre előkészíti a Magyar Közlöny és a Hivatalos
Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus dokumentumokat, valamint ellátja a társadalmi
kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása
elnevezésű TÁMOP 5.6.2. projekt fenntartásával kapcsolatban felmerülő feladatokat.
A kiválás következtében az IH alaptevékenysége részeként ellátja továbbá a Hivatal
működéséhez szükséges (jogi, gazdasági, humánpolitikai, informatikai) funkcionális és
szakmai feladatokat.
Az Igazságügyi Hivatal költségvetési javaslata 1.722,5 millió forint kiadási előirányzatot
tartalmaz, amelyet 620,4 millió forint bevétel és 1.102,1 millió forint támogatás finanszíroz.
Az átlagos statisztikai állományi létszám 165 fő.
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Igazságügyi Hivatal
2016. évi törvényi előirányzat
Bevétel növekedés (Igazságügyi
Szolgálatok Jogakadémiájával
kapcsolatos bevételek)
Bérgazdálkodás alapján történt
létszám-módosítás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 698,2

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
Bevétel Támogatás
statisztikai
állományi
létszám (fő)
596,1
1 102,1
148

24,3
1 722,5

24,3
620,4

1 102,1

17
165

X/9. Igazságügyi Szakértői és Kutatói Intézetek (ISZKI)
Az ISZKI alaptevékenysége:
–

a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság
kirendelésének teljesítése, a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatása, illetve a
külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, továbbá
megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése,

–

a külön jogszabályban megjelölt igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási
feladatok ellátása, valamint a rendelkezésre bocsátott keretek között a működési
feltételek biztosítása,

–

a tevékenység ellátására rendelkezésre álló kapacitás kihasználását célzó alkalmazott
kutatás folytatása a hatás- és kompetenciakörükbe tartozó szakterületeken annak
érdekében, hogy a tudomány mindenkori állásának megfelelő, megalapozott
szakvélemények elkészítéséhez szükséges szakmai háttér álljon rendelkezésre,

–

a büntetőeljárás alá vont és elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában
közreműködő szervként való részvétel.

Az ISZKI 2017. évi céljai:
–

szervezet, struktúra fenntartása – területi lefedettség változatlan biztosítása,

–

a szabályozottság biztosítása a működés során,

–

szervezet működéséhez szükséges információk biztosítása,

–

a szervezet tagjainak képzése,

–

a szakmai munkát segítő tevékenységek működésének biztosítása,

–

a szakmai munkához szükséges létszám biztosítása,

–

a labor hátterű tevékenységek akkreditációs státuszának fenntartása,

–

terhelti DNS vizsgálatok folyamatos elvégzése,

–

az ISZKI Országos Toxikológiai Intézet szakmai munkájához szükséges feltételek
biztosítása,

–

követelésállomány csökkentése.
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Az ISZKI költségvetési javaslata 2.887,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet
1.664,3 millió forint bevétel és 1.223,0 millió forint támogatás finanszíroz. Az átlagos
statisztikai állományi létszám 300 fő.

Igazságügyi Szakértői és Kutató
Intézetek
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többletbevétel (igazságügyi
szakértői szolgáltatásokkal
kapcsolatos bevételek)
Bérgazdálkodás alapján történt
létszám-módosítás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2 723,0

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
Bevétel Támogatás
statisztikai
állományi
létszám (fő)
1 500,0
1 223,0
274

164,3

164,3

2 887,3

1 664,3

14
1 223,0

12
300

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
X/20/2 Célelőirányzatok
X/20/2/1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat az IM társadalompolitikai és szakpolitikai célkitűzésének megvalósítására,
továbbá a Minisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek és feladatok kiadásaira
biztosít fedezetet.
Az előirányzat költségvetési javaslata 460,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 460,3 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
490,3
-30,0
460,3

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
490,3
-30,0
460,3

X/20/2/2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a jogi karok közötti tisztességes szakmai versengés keretei között és a
nemzetközi szakmai közvélemény által megkövetelt színvonalnak megfelelő jogtudományi
kutatások finanszírozására szolgál. A Kormány döntése alapján ki kell dolgozni a
jogászképzés tartalmi fejlesztését elősegítő támogatás igénybevételének rendjéről szóló
szabályokat, továbbá meg kell kezdeni az egyéb javaslatok (jogi egyetemek specializációja)
megvalósításának előkészítését is. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a vidéki jogi
karok hallgatói részére megítélt ösztöndíjakkal kapcsolatos kiadásokra.
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Az előirányzat költségvetési javaslata 500,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 500,0 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
500,0
500,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
500,0
500,0

X/20/2/4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabály-előkészítésben fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az
igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett szakemberek időszaki bevonásával
felmerülő kiadások fedezetére szolgál. Az előirányzat tartalmazza a nevezettek kirendelésére
vonatkozó szabályok alapján történő folyamatos feladatellátás biztosításához a
foglalkoztatásukhoz szükséges forrásokat.
Az előirányzat költségvetési javaslata 163,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 163,5 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
163,5
163,5

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
163,5
163,5

X/20/2/10 Igazságügyi regionális együttműködés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat biztosítja az igazságügyi regionális kapcsolatok fenntartásához és
fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.
Az előirányzat költségvetési javaslata 25,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 25,0 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
25,0
25,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
25,0
25,0

X/20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján a magyar állam ellen
indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított
kártalanítás kifizetésére szolgál.
Az előirányzat költségvetési javaslata 120,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 120,0 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
120,0
120,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
120,0
120,0

X/20/2/18 Jogi segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján a peren kívüli
támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy
megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által
kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre,
az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat
fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás
iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak
megelőlegezésére.
Az előirányzat költségvetési javaslata 249,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 249,0 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
249,0
249,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
249,0
249,0

X/20/2/19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem
és jogérvényesítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja, hogy biztosítsa a forrást az Alaptörvény szellemének megfelelően a
magyar alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és
jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez,
széleskörű
szakértői
együttműködések,
tapasztalatcserék,
szakértői
munkák
megvalósításához.
Az előirányzat költségvetési javaslata 40,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 40,0 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
40,0
40,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
40,0
40,0

X/20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
törvény alapján a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény
vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és
emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál.
Az előirányzat költségvetési javaslata 100,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 100,0 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
100,0
100,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
100,0
100,0

X/20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzatból elsősorban a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen
szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a
nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek kerülnek finanszírozásra. Az
előirányzat biztosítja továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő
fordítások díjait is.
Az előirányzat költségvetési javaslata 80,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 80,5 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Egységes Európai Szabadalmi Bíróság
tagsági hozzájárulásához biztosított
támogatás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
30,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
30,0

20,5

20,5

30,0
80,5

30,0
80,5

X/20/2/28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat az igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó, az Európai Unió Bírósága által
hozott ítéletek miatti kártérítésekkel összefüggő kiadásokra szolgál.
Az előirányzat költségvetési javaslata 300,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 300,0 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
- NGM-IM feladat- és előirányzatátadás korrekciója
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
500,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
500,0

-200,0
300,0

-200,0
300,0

X/20/25 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem
finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál.
Az előirányzat költségvetési javaslata 108,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 108,0 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
108,0
108,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
108,0
108,0

X/20/26 Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-ét megelőzően nem lehet
felhasználni.
Az előirányzat költségvetési javaslata 89,8 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 89,8 millió forint támogatás finanszíroz.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
89,8
89,8

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
89,8
89,8

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Az Igazságügyi Minisztérium fejezetnél több év előirányzatát terhelő program, beruházás,
illetve fejlesztés nem indul.
III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
X/1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Az uniós források felhasználásának szerepe az IM társadalompolitikai és szakpolitikai
célkitűzéseinek szempontjából kiemelkedően fontos. Az IM az alábbi projektek
előkészítésében és megvalósításában vesz részt.
Konstrukció kódja/projekt
azonosítószáma
KÖFOP 1.2.1.
HR10IBJH04
KÖFOP 1.0.0. - VEKOP 1.5
JUST/2013/JCIV/AG/4691

JUST/2013/JPEN/AG/4603
JUST/2013/JCIV/AG/4687
E-Codex 270968

JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8691

Projekt megnevezése
E-ingatlan nyilvántartás
A Horvát Köztársaság végrehajtási
rendszerének fejlesztése
Integrált Jogalkotási Rendszer
Az Európai Bíróság esetjoga a polgári
igazságügy területen
Nyelvi képzés a büntetőjogi kérdésekben
felmerült törvényszéki együttműködés
terén az EU-ban
Mediáció a jogellenes gyermekelviteli
ügyekben - békés út a gyermekek
érdekében
Internetes adatcserén alapuló eigazságügyi kommunikáció
Együttműködés az európai uniós
tagállamok között a jogellenes
gyermekelviteli és visszatartási ügyek
megoldása érdekében
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XI. Miniszterelnökség
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460

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A Miniszterelnökség előirányzatai a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a
Miniszterelnökségen
működő
államtitkárok
feladatainak
ellátásához
szükséges
feltételrendszert biztosítják.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
határozza meg. A Korm. rendelet szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a
kormányzati tevékenység összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, az európai uniós ügyek koordinációjáért, az
európai uniós források felhasználásáért, az agrár-vidékfejlesztésért, a közbeszerzésekért, az
építésügyért, a kulturális örökség védelméért, a településfejlesztésért és településrendezésért,
a területrendezésért, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért, a postaügyért, a
társadalompolitika összehangolásáért, a tudománypolitika koordinációjáért, valamint a
kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős tagja.
A Miniszterelnökség 2017. évi intézményi és fejezeti és központi kezelésű előirányzatai e
feladatok végrehajtásának pénzügyi hátterét biztosítják.
A fejezet költségvetése elkülönítetten tartalmazza a Rendkívüli kormányzati intézkedések
előirányzatot, az Országvédelmi Alap és a Céltartalékok előirányzatot. Az előirányzatok
felhasználásáról a Kormány dönt, kezelésük a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata.
A költségvetési szervi formában működő központi minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról
szóló 1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség fejezet
vonatkozásában a 2016. évben jelentős feladat- és hatáskörbővülés várható, mellyel
összefüggésben a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó intézmények átszervezésére,
megszüntetésére, és a Miniszterelnökség szervezetrendszerébe történő illesztésére is sor fog
kerülni. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedések elsődleges célkitűzése,
hogy kialakításra kerüljön a minisztérium – fővárosi és megyei kormányhivatal – járási
(fővárosi kerületi) hivatal, mint a közigazgatás általános szerkezeti rendje és ehhez képest
csak kivételes jelleggel működjenek központi hivatalok vagy más háttérintézmények. A
minisztériumok feladata elsődlegesen a jogalkotás, stratégia- és programalkotás és csak
kivételes jelleggel láthatnak el hatósági feladatokat. A hatósági feladatok ellátása ennek
megfelelően főszabályként a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz, illetve a fővárosi és
megyei kormányhivatalokhoz kerül, mind közelebb az állampolgárokhoz. Ennek megfelelően
a megszűnő központi hivatalok hatósági jellegű elsőfokú feladatai (ideértve a hatósági
nyilvántartások vezetésével és a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat is) a fővárosi
és megyei kormányhivatalokhoz [egyes esetekben a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz]
kerülnek. A központi hivataloktól a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz kerülő elsőfokú
feladatok jellegüknél fogva kerülhetnek valamennyi kormányhivatalhoz, vagy egy
jogszabályban kijelölt kormányhivatalhoz is.
Magyarország miniszterelnöke a Modern Városok Program keretében együttműködési
megállapodásokat (a továbbiakban: Megállapodások) kötött és a jövőben kötni fog a megyei
jogú városok önkormányzatainak polgármestereivel, melyek rögzítik a megyei jogú városok
jövőbeni fejlesztési prioritásait. A Megállapodások alapján a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alapulvételével a
Kormány a Megállapodásban rögzített egyes célkitűzések tekintetében határozatban
(kormányhatározat) rögzíti a kormányzati felelősöket, valamint a feladatok végrehajtása
tekintetében a határidőket, amelynek alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata,
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hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében
gondoskodjon
a
Megállapodásokban
meghatározott
feladatok
végrehajtásának
koordinálásáról. A Megállapodásokban foglaltak végrehajtásához szükséges költségvetési
forrás a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetben kerül biztosításra.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

Intézmények

233.502,6

46.284,8

187.217,8

37.025

Fejezeti kezelésű előirányzatok

239.212,4

340,0

238.872,4

-

Központi kezelésű előirányzatok

475.595,6

-

-

-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
a) az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása, különös tekintettel
a 2015. és 2016. évi kormányzati szerkezetátalakításokra, melyek hatásai a 2017. évi
költségvetési törvény keretszámaiba épültek be
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről
szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 2015. április 1-jei hatállyal a fővárosi és
megyei kormányhivatalok vonatkozásában jelentős területi államigazgatási szervezeti integráció
valósult meg. Az integráció következtében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium, a
Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között jelentős átadás- átvételi
feladatokat kellett végrehajtani.
A fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő területi államigazgatási szervezeti integráció az
alábbi intézmények és feladatok átvételét jelentette:
1) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek beintegrálása,
2) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitányságainak beintegrálása;
3) a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságainak családtámogatási és szociális
ellátási, valamint lakáscélú állami támogatással összefüggő feladatainak átvétele;
4) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezéssel összefüggő feladatainak
átvétele;
5) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalainak baleseti megtérítési
eljárással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásával és az ahhoz kapcsolódó
követeléskezeléssel,
az
anyatej-elszámolások
fogadásával,
ellenőrzésével,
feldolgozásával, az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő
egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátási
térítési díjak utólagos megtérítésével kapcsolatos eljárásokkal, az üzemi balesettel, a
hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésével, valamint az
egészségügyi szakellenőrzési területen a keresőképesség, a keresőképtelenség
ellenőrzésével, elbírálásával és a jelentésekkel kapcsolatos feladatok átvétele.
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A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 2015. október
13. napjától hatályos 1. § (1) bekezdése, az egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki
Kabinetiroda létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 306/2015. (X. 26.) Korm.
rendelettel módosított, 2015. október 27. napjától hatályos Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2015. november 1.
fordulónappal a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak
felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1781/2015. (X. 28.) Korm.
határozat alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet részére átadásra került a Nemzeti
Kommunikációs Hivatal, valamint öt fejezeti kezelésű előirányzat.
A Miniszterelnökség közvetlen irányítása alatt a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
létrehozására került sor. Az Intézet a 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet alapján 2015.
november 9-én alakult meg, a kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a
felsőoktatási és egyéb kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés
hatékonyságának javítása, valamint egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok
ellátása céljából.
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló Korm. határozat
kiadását követően a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó intézmények átszervezésére,
megszüntetésére, és a Miniszterelnökség szervezetrendszerébe történő illesztésére is sor fog
kerülni. Jelentősebb változások a következőek, melyhez kapcsolódó előirányzati átrendezések
még folyamatban vannak.
1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatköre 2016. július 1-jei hatállyal jelentősen
bővül.
2) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2016. július 1-jei hatállyal megszűnik a
Miniszterelnökségbe történő beolvadással.
3) 2016. június 1-jei hatállyal a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központnak (a továbbiakban: Forster Központ) a nagyberuházások
régészeti előkészítését, a kiemelt nemzeti örökségvédelmi programok fejlesztési
feladatait, valamint a Forster Központ vagyonkezelt ingatlanai üzemeltetési és beruházási
feladatait a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el. A
cégbírósági bejegyzést követően a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Kft.” új néven,"Forster Gyula Örökségvédelmi Központ Nonprofit Kft." néven működik
tovább. A Forster Központ által fenntartott Építészeti Múzeum fenntartói feladatait a
Magyar Művészeti Akadémia, míg a műtárgyfelügyelettel és kulturális örökségvédelmi
nyilvántartással összefüggő hatósági feladatait a Miniszterelnökség látja el.
4) Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszűnik 2016. június 1-jei
hatállyal, feladatait a „Nistema” Kft. látja el. A „Nistema” Kft.-be történő beolvadással
megszűnik a Sopronbánfalvi Kolostor Nonprofit Kft. A cégbírósági bejegyzést követően
a „Nistema” Kft. új néven, Eszterháza Központ Nonprofit Kft. néven működik tovább.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján a
Miniszterelnökség fejezetnél a Nemzetstratégiai Kutató Intézet, a Rendszerváltás Történetét
Kutató Intézet és Archívum, a Nemzeti Örökség Intézete, a VERITAS Történetkutató Intézet,
és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el.
Az érintett öt intézménnyel munkamegosztási megállapodások és a gazdasági feladat
ellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodások kerültek
megkötésre. Az előirányzatok intézmények közötti bázisba épülő módon történő
átrendezésére a 2017. évi tervezés keretében kerül sor.
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b) az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, az
átlagos statisztikai állományi létszám feltüntetése
1. cím

Miniszterelnökség

1 659

2. cím

Információs Hivatal

3. cím

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

93

6. cím

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

28

7. cím

Nemzeti Örökség Intézete

8. cím

VERITAS Történetkutató Intézet

9. cím

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

10. cím

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

12. cím

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

113
34
101
18
33 747

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

1 837

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 594

Békés Megyei Kormányhivatal

1 415

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

2 549

Budapest Főváros Kormányhivatala

4 709

Csongrád Megyei Kormányhivatal

1 565

Fejér Megyei Kormányhivatal

1 515

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

1 543

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

1 864

Heves Megyei Kormányhivatal

1 210

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal

1 456

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

1 030

Nógrád Megyei Kormányhivatal

865

Pest Megyei Kormányhivatal

2 917

Somogy Megyei Kormányhivatal

1 283

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

1 930

Tolna Megyei Kormányhivatal

927

Vas Megyei Kormányhivatal

1 109

Veszprém Megyei Kormányhivatal

1 383

Zala Megyei Kormányhivatal

1 046

13. cím

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

129

14. cím

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

759

15. cím

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ

296

18. cím

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
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c) az intézményrendszer által ellátandó általános és 2017-es új feladatok bemutatása, az
intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
1. cím Miniszterelnökség
A Miniszterelnökség feladata az állományába tartozó miniszter, államtitkárok,
miniszterelnöki biztosok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó
szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek
biztosítása. Ezen felül a Miniszterelnökség biztosítja az állami vezetői státusszal nem
rendelkező kormánybiztosok, valamint a központi államigazgatási szervek, valamint
miniszterelnöki megbízottak működési feltételeit is.
Beruházási többletforrásként 5.749,0 millió forint került biztosításra a Budai Várban található
Karmelita kolostor átépítése céljából, és 2.668,0 millió forint került betervezésre a Budai Vár
rehabilitációját előkészítő munkálatokra.
millió forintban, egy tizedessel
Miniszterelnökség
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

20 055,8

Bevétel

4 400,9

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

15 654,9

1 602

-2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat
alapján a Belügyminisztérium részére
történő átadás

-15,1

-15,1

2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat
alapján
a
Nemzetgazdasági
Minisztérium - Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság részére történő
átadás

-91,9

-91,9

2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat
alapján
a
Külgazdasági
és
Külügyminisztériumtól történő átvétel

+2 630,7

+2 630,7

+153

2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat
alapján
a
Miniszterelnöki
Kabinetiroda részére történő átadás

-1 651,9

-1 651,9

-112

Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
kötött megállapodás (UPU tagdíj)

+30,0

+30,0
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Fejezeten belüli átcsoportosítás
Műemléki
Tanácsadó
Testület
működésével összefüggő források
átadása a Forster Központ részére

-4,4

-4,4

Magyar Nyelvstratégiai Intézettel
kötött megállapodás alapján az Áht.
10. § (4a) bekezdés szerinti
gazdálkodási feladatok ellátása

+10,3

+10,3

+2

VERITAS Történetkutató Intézettel
kötött megállapodás alapján Áht. 10.
§ (4a) bekezdés szerinti gazdálkodási
feladatok ellátása

+18,1

+18,1

+2

Nemzeti
Örökség
Intézete
és
Archívummal kötött megállapodás
alapján Áht. 10. § (4a) bekezdés
szerinti
gazdálkodási
feladatok
ellátása

+21,7

+21,7

+4

Rendszerváltás Történetét Kutató
Intézet és Archívummal kötött
megállapodás alapján Áht. 10. § (4a)
bekezdés
szerinti
gazdálkodási
feladatok ellátása

+21,1

+21,1

+3

Nemzetstratégiai Kutató Intézettel
kötött megállapodás alapján Áht. 10.
§ (4a) bekezdés szerinti gazdálkodási
feladatok ellátása céljából

+55,0

+55,0

+7

+5 749,0

+5 749,0

1750/2015. (X. 15.) Korm. határozat
alapján Budai Vár rehabilitációját
előkészítő munkálatok
+ 2 668,0

+2 668,0

Többlet
1749/2015. (X. 15.) Korm. határozat
alapján a Budai Várban található
Karmelita kolostor átépítése

1668/2015. (IX.21.) Korm. határozat
alapján a Nancy Goodman Brinker
által létrehozott képzőművészeti
gyűjteménnyel összefüggő kiadások
2017. évi javasolt előirányzat

+10,0
29 506,4
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+10,0
4 400,9

25 105,5

1 659

2. cím Információs Hivatal
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) az Információs Hivatal számára meghatározott
feladatok elvégzését. A Hivatal az Nbtv.-ben meghatározott feladatok elvégzésével, a nyílt és
a titkos információgyűjtés eszközrendszerével elősegíti a nemzetbiztonsági érdekek
érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország szuverenitásának biztosításában és
alkotmányos rendjének védelmében.
millió forintban, egy tizedessel

Információs Hivatal

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

12 862,8

Bevétel

Támogatás

190,6

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

12 672,2

Változások jogcímenként:
Többlet
Fegyveres életpálya 2016.
ütemének bázisba építése

évi

2017. évi javasolt előirányzat

+1 225,0
14 087,8

+1 225,0
190,6

13 897,2

3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról
szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint a Kutatóintézet számára meghatározott
feladatok elvégzését. A Kutatóintézet feladatai a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális
és tudományos eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági
helyzetének elemzése, kutatása, azok koordinációja, valamint a társadalmi és gazdasági tér
fejlesztése és a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság
nemzeti erőforrásainak kutatása, elemzése, azok koordinációja.
millió forintban, egy tizedessel

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

1 300,0

Bevétel

Támogatás

-

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

1 300,0

100

-55,0

-7

1 245,0

93

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Miniszterelnökséggel
kötött
megállapodás alapján az Áht. 10. §
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási
feladatok ellátása
2017. évi javasolt előirányzat

-55,0
1 245,0
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-

6. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és
Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet által meghatározott
feladatok ellátását az Intézet részére.
Az Intézet feladatai keretében feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és
történelmi előzményeit; bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi,
politikai állapotát; feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket;
elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját, átfogó képet ad a szomszédos országokban
végbement rendszerváltás folyamatáról, továbbá elemzéseket készít a rendszerváltás
hatásairól.
millió forintban, egy tizedessel
Rendszerváltás Történetét Kutató
Intézet és Archívum
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

340,0

Bevétel

Támogatás

-

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

340,0

31

-21,1

-3

318,9

28

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Miniszterelnökséggel
kötött
megállapodás alapján az Áht. 10. §
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási
feladatok ellátása

-21,1

2017. évi javasolt előirányzat

318,9

-

7. cím Nemzeti Örökség Intézete
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló
144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére.
Az Intézet ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének operatív és
adminisztratív feladatait, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív
és ellenőrzési feladatokat; a nemzeti emlékhelyek használati terveinek előkészítésével és
felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos
feladatokat.
A Fiumei úti temető vagyonkezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozat értelmében a Fiumei úti temető,
mint állami tulajdon vagyonkezelése, működtetése és fejlesztése feltételrendszerének
biztosítása céljából a Fiumei út 16-18. szám alatti ingatlan és a Salgótarjáni utcai zsidó temető
az Intézet vagyonkezelésébe, valamint a Kegyeleti Múzeum – Temetkezési és Kegyeleti
Szakgyűjteménye az Intézet fenntartásába kerül.
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millió forintban, egy tizedessel

Nemzeti Örökség Intézete

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

327,8

Bevétel

10,2

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

317,6

29

-21,7

-21,7

-4

+3 442,4

+3 442,4

+88

3 738,3

113

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Miniszterelnökséggel
kötött
megállapodás alapján az Áht. 10. §
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási
feladatok ellátása
Többlet
1128/2016.
(III.
10.)
Korm.
határozat a Fiumei úti Nemzeti
Sírkert és Nemzeti Emlékhely és a
Salgótarjáni utcai lezárt zsidó temető
üzemeltetési,
vagyonkezelési
feladatainak ellátása
2017. évi javasolt előirányzat

3 748,5

10,2

8. cím VERITAS Történetkutató Intézet
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról
szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet
részére.
Az Intézet feladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása,
valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, a
mai kor elvárásainak megfelelő, kutató, elemző ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot
erősítő céllal történő feldolgozása, továbbá a közösségi emlékezet és a reális, jól megalapozott
nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása.
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény módosításáról rendelkező 2015. évi CLIV. törvény az állami szaklevéltárak
körét kibővítette a VERITAS Történetkutató Intézet levéltárával, ezzel új feladatot generálva
az Intézet részére. A törvény az Intézet feladatává tette a kárpótlási hatóságként kijelölt
igazságügyért felelős miniszter és az általa irányított központi hivatal kárpótlási hatósági
feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratok irattári és levéltári kezelését.
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millió forintban, egy tizedessel

VERITAS Történetkutató Intézet

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

Bevétel

260,0

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

Támogatás

-

260,0

26

-18,1

-18,1

-2

Levéltári többletfeladatok ellátása

+52,0

+52,0

+10

2017. évi javasolt előirányzat

293,9

293,9

34

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Miniszterelnökséggel
kötött
megállapodás alapján az Áht. 10. §
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási
feladatok ellátása
Többlet
-

9. cím Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja az Eszterháza Kulturális, Kutató- és
Fesztiválközpont létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 13.) Korm. rendelet által meghatározott
feladatok ellátását a Központ részére.
A Központ feladata örökségvédelmi-múzeumi tevékenységek, örökségvédelmiműemlékvédelmi tevékenységek, valamint egyéb kulturális és művészeti tevékenységek
ellátása, különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény alapján.
millió forintban, egy tizedessel
Eszterháza Kulturális, Kutató- és
Fesztiválközpont
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

Bevétel

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

Támogatás

951,4

160,0

791,4

10,0

10,0

-

961,4

170,0

791,4

101

Változások jogcímenként:
Bevételi előirányzatok változása
2017. évi javasolt előirányzat
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101

10. cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról
szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet
részére.
Az Intézet feladata a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a
kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése.
millió forintban, egy tizedessel

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

182,8

Bevétel

Támogatás

-

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

182,8

20

-10,3

-2

172,5

18

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Miniszterelnökséggel
kötött
megállapodás alapján az Áht. 10. §
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási
feladatok ellátása

-10,3

2017. évi javasolt előirányzat

172,5

-

12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Az intézmények javasolt költségvetési kiadásai biztosítják a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
által meghatározott feladatok ellátását a hivatalok részére.
A fővárosi és megyei kormányhivatalokba 2011. január 1-jével 14 területi államigazgatási
szerv került integrálásra. Ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv
működött önállóan, így részben fennmaradt a korábbi széttagoltság.
A fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok feladatköre a területi
államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló
1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban rögzítettek szerint módosult, ezzel az egyes területi
államigazgatási szerveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrálása
valósult meg.
Ezzel együtt a Kormány területi feladatai ellátása hatékonyságának és eredményességének
növelése érdekében szükségessé vált a fővárosi és megyei kormányhivatalok belső
integrációja is. A kormányhivatalokban a szakigazgatási szervre és törzshivatalra történő
felosztás megszűnt. A belső integráció jelentős szervezeti módosulást okozott, mivel a vezetői
szintek számának csökkentése és a szorosabb szakmai együttműködés érdekében az önálló
szakigazgatási szervek és a törzshivatali szervezeti egységek integrált funkcionális és szakmai
szervezeti egységekbe olvadtak össze. Ez lehetőséget nyújtott a párhuzamos feladatellátás
megszüntetésére, valamint a rendelkezésre álló szakemberek hatékonyságának növelésére.
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A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló Korm. határozat
kiadását követően a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatköre 2016. július 1-jei
hatállyal jelentősen bővül.
millió forintban, egy tizedessel
Fővárosi, megyei
kormányhivatalok és járási
kormányhivatalok

Kiadás

Bevétel

166 013,9

43 976,5

122 037,4

33 583

2018/2015.
(XII.29.)
Korm.
határozat, valamint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár és a
kormányhivatalok között megkötött
megállapodások alapján történő
átvétel

+913,9

+4,8

+909,1

+123

2018/2015.
(XII.29.)
Korm.
határozat, valamint a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal és a
kormányhivatalok között megkötött
megállapodások alapján történő
átvétel

+100,1

+100,1

Emberi Erőforrások Minisztériuma
javára
visszacsoportosítandó
lebonyolítási díj (ÁMSZ program)

-61,4

-61,4

A 2016. évi tervezés során nem
érvényesített
csökkentés
visszarendezése a Fejezeti általános
tartalék javára

-1 584,9

-1 584,9

Bevételi előirányzatok változása

-6 358,3

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás

+92

Fejezeten belüli átcsoportosítás
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-6 358,3

-51

Többlet
1127/2016.
(III.
10.)
Korm.
határozat alapján az élelmiszerláncfelügyeleti
díj
megváltozott
szabályozása
miatti
pénzügyi
helyzet rendezése

+5 000,0

+5 000,0

Állami rezsicsökkentés miatt kieső
bevétel pótlása

+ 1 304,0

+1 304,0

1126/2016.
(III.
10.)
Korm.
határozat alapján az egyes járási
hivatalok kialakításához szükséges
források biztosítása

+2 185,3

+2 185,3

Többlet
biztosítása
a
kormányhivatalok alapfeladataihoz

+1 000,0

+1 000,0

Egyéb járási hivatal kialakításához
szükséges források biztosítása

+300,0

+300,0

2017. évi javasolt előirányzat

168 812,6

37 723,1

131 089,5

33 747

13. cím Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló
177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását a Hivatal részére.
A Hivatal végzi a kormányzással és közigazgatással kapcsolatos hazai és nemzetközi
kutatásokat, elemzéseket, a jogszabályban meghatározott vagyonkezelői feladatokat, továbbá
pályázati és támogatáskezelési feladatokat.
millió forintban, egy tizedessel
Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

1 430,9

77,5

1 353,4

129

2017. évi javasolt előirányzat

1 430,9

77,5

1 353,4

129
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14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény által meghatározott feladatok
ellátását az Egyetem részére. A felsőoktatási feladatokon túl az Egyetem ellátja a
közigazgatási személyzet képzésével, továbbképzésével, a közigazgatási vezetőképzéssel, a
kormánytisztviselői vizsgarendszerrel kapcsolatos egyes feladatokat.
millió forintban, egy tizedessel

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

Bevétel

7 444,2

3 100,0

-302,0

-302,0

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

4 344,2

759

Változások jogcímenként:
Bevételi előirányzatok változása
Többlet
Bevételkiesés
többlettámogatás

miatti
+100,0

+100,0

Ludovika tér (park) üzemeltetése

+50,0

+50,0

Orczy úti kollégium üzemeltetése

+103,9

+103,9

Vívóterem épületének üzemeltetése

+37,2

+37,2

Új oktatási épület üzemeltetése

+96,7

+96,7

+13,5

+13,5

Új
Rendészettudományi
épületének üzemeltetése
2017. évi javasolt előirányzat

Kar
7 543,5

2 798,0

4 745,5

759

15. cím Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) által meghatározott feladatok ellátását a Központ részére.
A Központ ellátja a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény, valamint a
Korm. rendeletben meghatározott, kulturális javakkal kapcsolatos hatósági és nem hatósági
feladatokat, régészeti örökség védelmével és a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
vagyongazdálkodási és szolgáltatási tevékenységet lát el, ellátja a kezelésében lévő állami
tulajdonú műemlékekkel, műemlék együttesekkel, műemléki értékekkel és régészeti
lelőhelyekkel kapcsolatos feladatokat, továbbá a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos
társadalmi együttműködés előmozdítása érdekében ellátott feladatokat, egyéb
jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ellát
a világörökséggel kapcsolatos feladatokat, tudományos feladatokat, továbbá kezeli,
gyarapítja, nyilvántartja, kiállításokon, publikációkban és elektronikus úton közzéteszi
gyűjteményeinek anyagát.
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millió forintban, egy tizedessel
Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

4 400,4

Bevétel

667,5

Támogatás

3 732,9

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
296

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Műemléki
Tanácsadó
Testület
működésével összefüggő források
átvétele az 1. Miniszterelnökség
címről
Bevételi előirányzatok változása

+4,4
+246,0

+4,4
+246,0

Többlet
2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
alapján a tiszadobi Andrássy-kastély
éves üzemeltetési költségeit fedező
forrás biztosítása
2017. évi javasolt előirányzat

+85,0

+85,0
4 735,8

913,5

3 822,3

296

18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról
szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet
részére.
Az Intézet kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb
kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása,
valamint egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok ellátása céljából hozzájárul a
nemzetközi interdiszciplináris kutatásokhoz való felzárkózást elősegítő kutatások
szervezéséhez és megvalósításához a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek,
valamint a hozzájuk kapcsolódó műszaki és természettudományok terén, különös tekintettel a
társadalmi újítás, a fenntarthatóság, a technikai innováció, közép-európai regionális kutatások
szempontjából kulcsfontosságú tématerületek átfogó elemzésével. Gondoskodik a nyugatpannon régió irodalmának kutatását és bemutatását végző, valamint összeurópai művészeti
kezdeményezésekben részt vállaló Pannon Irodalom és Művészetek Háza működtetéséről. A
„Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás feladatai keretében a „Kreatív város –
fenntartható vidék” kutatás (KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót adaptálja
Magyarország más határrégióira, valamint nyomon kíséri a fejlesztések eredményeként
jelentkező változásokat, valamint értékeli azok hatásait. Gondoskodik a Hankiss Elemér
bibliográfia összegyűjtéséről és a Hankiss Elemér életműve által érintett tudományterületeken
kutatást végző Hankiss Elemér Kutatói Archívum működtetéséről.

475

millió forintban, egy tizedessel

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,0

-

1,0

1,0

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

0,0

0

644,4

48

644,4

48

Változások jogcímenként:
Bevételi előirányzatok változása
Többlet
1782/2015. (X.28.) Korm. határozat
alapján a 2017. évi működéséhez
szükséges forrás biztosítása

644,4

2017. évi javasolt előirányzat

645,4

1,0

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
30. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
1. alcím Célelőirányzatok
6. jogcímcsoport Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kompetenciájába tartozó Nemzeti
Sírkert gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat
tartalmazza.
Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosíthat a kiemelt jelentőségű, Nemzeti Sírkertben
megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

74,2

-

74,2

2017. évi javasolt előirányzat

74,2

-

74,2

7. jogcímcsoport A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
A versenyszféra országos munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei,
szövetségei és a kormány közötti megállapodás alapján a Versenyszféra és a Kormány
Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) fő feladata a kormányzati döntéselőkészítések folyamatában vélemény és javaslattételi jogkör gyakorlása. A VKF fő
célkitűzése az együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a
versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd
versenyszférán belüli erősítése.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

600,0

-

600,0

2017. évi javasolt előirányzat

600,0

-

600,0

8. jogcímcsoport Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány működési és tudományos
céljainak megvalósítására.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel

100,0

Támogatás
-

100,0

Változások jogcímenként:
Többlet
2025/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat alapján az Alapítvány
működésének támogatása

+500,0

+500,0

2017. évi javasolt előirányzat

600,0

-

600,0

9. jogcímcsoport "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány társadalmi céljának
megvalósítására.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

70,0

-

70,0

2017. évi javasolt előirányzat

70,0

-

70,0
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10. jogcímcsoport Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében
közreműködő szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja, hogy fedezetet biztosítson az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető
Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

300,0

-

300,0

2017. évi javasolt előirányzat

300,0

-

300,0

17. jogcímcsoport Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat 58,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány
támogatására.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

58,0

-

58,0

2017. évi javasolt előirányzat

58,0

-

58,0

18. jogcímcsoport Holocaust Dokumentációs Központ
Közalapítvány fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

és

Emlékgyűjtemény

Az előirányzat 220,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány
támogatására.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

220,0

-

220,0

2017. évi javasolt előirányzat

220,0

-

220,0

478

19. jogcímcsoport Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat 150,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány
támogatására.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

150,0

-

150,0

2017. évi javasolt előirányzat

150,0

-

150,0

37. jogcímcsoport Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.)
Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását szolgálja. Az előirányzat a
központi e-közmű felület folyamatos üzemeltetésének és fenntartásának költségeit, az
adatszolgáltatók technikai és szakmai támogatásának költségeit, valamint az interface
kapcsolat egyszeri kifejlesztésének költségeit finanszírozza.
Az Országos Építésügyi Nyilvántartás az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai
tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok
egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere.
–

Legfontosabb alkalmazásai: építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató
elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR), e-építési napló, e-közmű, e-tanúsítás,
Építésügyi Monitoring (ÉMO)

–

További alkalmazásai: e-bírság, e-szankció, jegyzőkönyvek nyilvántartása, e-kezelő
felület, e-statisztika, kamarai névjegyzékek lekéredzése.

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai NKft. Termékfejlesztési
Igazgatósága a 1567/2015. (IX. 4.) Kormány határozatban foglalt pontok közül a következő
feladatokban működik közre. A lakossági építkezésekhez kapcsolódó bürokráciacsökkentés
kapcsán segítséget fog nyújtani a hatóságok kialakításával, az ügyintézés egyszerűsítésével
kapcsolatos feladatokban, az ezekhez kapcsolódó jogi környezet kialakításában.
Véleményeket fog megfogalmazni az egyszerűsített e-napló tartalmával kapcsolatban,
valamint közreműködik az európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások
támogatásával kapcsolatban is. Az e-építési koncepcióban foglaltak megvalósításához tartozó
összes feladatban részt fog venni és segít kidolgozni az építési beruházásokkal kapcsolatos
közbeszerzések szakma specifikus eljárási szabályelemeit. Részt vesz továbbá az épített
környezet minőségének biztosításában és az állami középület-kataszter létrehozásában.
Közreműködik továbbá a Nemzeti építészetpolitikai értékek népszerűsítésében és segíti a
Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtár megalkotását.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

263,3

-

263,3

2017. évi javasolt előirányzat

263,3

-

263,3
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38. jogcímcsoport Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
Az előirányzaton megtervezett összeg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 50. §-a szerint az épített környezet alakításának és védelmének
pénzügyi eszközökkel történő támogatását szolgálja. Ezen túl az Építésügyi Dokumentációs
és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet alapján ellátandó feladatok támogatására biztosít forrást.
Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló
1567/2015. (IX.4.) Korm. határozat meghatározta azokat a 2017. évi feladatokat, mely alapján
a reális költségbecslési adatok támogatása érdekében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával ki kell dolgozni és üzemeltetni kell a kötelező, tételre
bontott költség-adatszolgáltatást. A főépítészi országos hálózat és tervtanácsi rendszer
felállítása és működtetése hozzájárul az épített környezet minőségének biztosításához, a helyi
településképi kontroll, a közösségi érdekek érvényesítéséhez, a tervhierarchia összhangjának
kontrolljához.
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) a 1567/2015. (IX. 4.)
Korm. határozatban foglaltak közül a következő feladatokban fog közreműködni. A lakossági
építkezésekhez kapcsolódó bürokráciacsökkentés kapcsán segítséget fog nyújtani az
építésfelügyeleti hatóság megnövekvő feladatainak ellátásában, műszaki-szakmai
szakvéleményekkel és labor vizsgálatokkal segíti a helyszíni szemlék során az
építésrendészeti eljárást, valamint összeállítja az építőanyagokra, építéstechnológiákra,
építészeti programokra és épületszerkezetekre vonatkozó szabványlistát, érvényben levő
szabvány hiányában pedig ki kell dolgozni műszaki irányelveket. Az építési beruházások
tekintetében biztosítani kell az előkészítés és lebonyolítás minőségi megvalósításának
ellenőrzését, nyomon követését az építésüggyel összefüggő szabvány vonatkozásában.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

589,0

Bevétel

Támogatás
-

589,0

Változások jogcímenként:
Többlet
1567/2015. (IX.4.) Korm. határozat
alapján az építésügy átalakítását célzó
intézkedési tervvel és a hozzá
kapcsolódó feladatokkal összefüggő
feladatok

+305,0

2017. évi javasolt előirányzat

894,0

+305,0
-

894,0

39. jogcímcsoport Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a
területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről,
nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet állapítja meg a
Dokumentációs Központ alapfeladatait. Az előirányzat a hivatkozott jogszabályok szerint
ellátott feladatok finanszírozását biztosítja.
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A Dokumentációs Központ 1999 óta gyűjti, nyilvántartja, rendszerezi, katalogizálja és
szolgáltatja a magyarországi települések településrendezési eszközeinek dokumentációit, a
terület- és településfejlesztési dokumentációkat, a megszűnt állami tervezővállalatok építési és
műszaki tervdokumentációit, valamint azon építmények tervdokumentációit, melyek állami
források felhasználásával készültek, vagy több mint 12 lakás található bennük vagy bruttó
térfogatuk az 5000 légköbmétert meghaladja. A Központ Urbanisztikai Szakkönyvtárat
üzemeltet.
A 2017. év feladata a Nemzeti Tervvagyon egy központi helyen, rendezetten, egységesen
történő kereshetővé tétele, a Nemzeti Tervvagyon körébe tartozó építés-műszaki
dokumentációk szerzői jogainak és tulajdonjogi viszonyainak tisztázása kapcsán felmerülő
járulékos költségek finanszírozása, valamint a magyar építészettörténet jeles építészei vagy
tervezővállalatai munkásságának bemutatása könyv formájában.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

148,5

Bevétel

Támogatás
-

148,5

Változások jogcímenként:
Többlet
A Nemzeti Tervvagyonnal összefüggő
feladatok

+65,0

2017. évi javasolt előirányzat

213,5

+65,0
-

213,5

42. jogcímcsoport Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
A Közalapítvány által elsődlegesen végzett közfeladat a kulturális örökség védelme,
elemeinek megőrzése, fenntartható használatuknak elősegítése és támogatása, mely feladatot
az általa üzemeltetett Terror Háza Múzeumon keresztül valósít meg. A Közalapítvány további
céljainak megvalósítása érdekében működteti a XX. Század Intézetet, a XXI. Század
Intézetet, a Habsburg Történeti Intézetet, valamint a Kommunizmuskutató Intézetet. Ezen
tevékenységét a Közalapítvány a gyakorlatban akként látja el, hogy a tulajdonában, illetve a
birtokában lévő kulturális javakat tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási
céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzéteszi.
A Közalapítvány tevékenységével biztosítja a társadalom számára a kulturális javakhoz való
hozzáférést és így a közművelődést, valamint elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti,
kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori
változásait és folytonos művelődésre ösztönöz.
Az alábbi két jogcímen megtervezett összeg felhasználásának célja a Közalapítvány, továbbá
az általa fenntartott Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a
Habsburg Történeti Intézet, valamint a Kommunizmuskutató Intézet működésének és szakmai
feladatainak biztosítása.
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1. jogcím Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel

260,0

Támogatás
-

260,0

Változások jogcímenként:
Többlet
Működési többlet

+60,0

2017. évi javasolt előirányzat

320,0

+60,0
-

320,0

2. jogcím Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel

1 440,0

Támogatás
-

1 440,0

Változások jogcímenként:
A 2016. évre biztosított egyszeri
többlettámogatás elvonása

-1 440,0

-1 440,0

+240,0

+240,0

Többlet
Szakmai programok támogatása
2017. évi javasolt előirányzat

240,0

-

240,0

43. jogcímcsoport Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a
kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával
kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

40,3

-

40,3

2017. évi javasolt előirányzat

40,3

-

40,3
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44. jogcímcsoport Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi
világörökségi helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami
feladatok ellátását szolgálja.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

140,0

-

140,0

2017. évi javasolt előirányzat

140,0

-

140,0

45. jogcímcsoport Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállását, feladatát és hatáskörét a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény határozza meg. A Magyar
Kormánytisztviselői Kar érdekképviseletet lát el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával
összefüggő ügyekben.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

70,0

-

70,0

2017. évi javasolt előirányzat

70,0

-

70,0

46. jogcímcsoport Ludovika Campus fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás
egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források
biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. üteme 2015 és 2018 között
valósul meg, melynek forrásigénye a 2017. évben 12.612 millió forint.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás
12 515,0

Bevétel

Támogatás
-

12 515,0

Többlet
1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
alapján biztosított többlet
2017. évi javasolt előirányzat

+97,0
12 612,0
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+97,0
-

12 612,0

47. jogcímcsoport Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzaton Magyarország támogatást nyújt a határai mentén, valamint Közép- és
Délkelet-Európa egyéb államaiban, az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett,
határon átnyúló együttműködésekhez.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

70,0

0,0

70,0

2017. évi javasolt előirányzat

70,0

0,0

70,0

48. jogcímcsoport Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat terhére kerül biztosításra a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény alapján a magyarországi nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával,
bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

49,5

-

49,5

2017. évi javasolt előirányzat

49,5

-

49,5

50. jogcímcsoport Határontúli műemlék-felújítási program fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását,
megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
alapján 2018. év végéig évente 200 millió forint támogatás kerül biztosításra a határon túli
épített örökség megóvása céljára.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

200,0

-

200,0

2017. évi javasolt előirányzat

200,0

-

200,0
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55. jogcímcsoport Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat kiadási összege nyújt fedezetet a jóváhagyott területrendezési tervek alapján
végrehajtandó egyes területrendezési feladatok támogatásához. A területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott területrendezési feladatok
az alábbiak:
– jogszabály-előkészítési feladatok (országos és kiemelt térségek területrendezési
terveinek előkészítése, egyéb jogszabály-előkészítés);
– a területrendezési tervek érvényesítésével kapcsolatos feladatellátás;
– nemzetközi szervezetekkel, illetve a szomszédos
területrendezési nemzetközi feladatok ellátása;

országokkal

összefüggő

– a területrendezéssel kapcsolatos kutatási feladatok;
– szakmai rendezvények lebonyolítása, kiadványok elkészítése.
Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló
1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz kapcsolódóan a területrendezési tervek és a
településrendezési eszközök egymásra épülő rendszerének a hatékonysága, valamint a 20142020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések elősegítése, a
Modern Városok Program támogatása, valamint az ágazati célok koordinációja érdekében
szükséges a területrendezési tervek új tervrendszerben történő kidolgozása. A
kormányhatározat előírja az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek
egyszerre, új, állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképen történő elkészítésének a
szükségességét, mely lehetővé teszi, hogy a különböző szintű területrendezési tervek
egymással összhangban legyenek, valamint biztosítsák a településrendezési eszközökkel való
megfeleltetést. Az új tervrendszer megteremti a területi léptékű fejlesztések térbeli
koordinációját, hogy azok elhelyezése minden szempontból a legalkalmasabb helyen
történjék.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

49,5

Bevétel

Támogatás
-

49,5

Változások jogcímenként:
Többlet
1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
alapján
egyes,
az
építésügy
átalakítását célzó intézkedési tervhez
kapcsolódó feladatok

+590,0

+590,0

2017. évi javasolt előirányzat

639,5
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-

639,5

57. jogcímcsoport Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása gazdasági társaságok részére fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek
finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához biztosít forrást.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel

1 647,5

Támogatás
-

1 647,5

Változások jogcímenként:
Egyszeri feladatok kivétele miatti
bázis csökkentés
A Budavári Palota épületegyütteshez
tartozó egykori főőrségi épület és
Stöckl-lépcső újjáépítéséhez szükséges
forrás biztosítása

-1 300,0

-1 300,0

+160,0

+160,0

+350,0

+350,0

Fejezetek közötti átcsoportosítás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet
terhére
a
hatvani
Grassalkovich-kastély
Vadászati
Múzeumnak
helyt
adó
része
üzemeltetési és a Vadászati Múzeum
működtetési feladataira rendelkezésre
álló forrás átcsoportosítása
Többlet
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit
Kft. működési többlettámogatása
2017. évi javasolt előirányzat

857,5

-

857,5

58. jogcímcsoport Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
Az előirányzat célja a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli
feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

3,7

-

3,7

2017. évi javasolt előirányzat

3,7

-

3,7
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60. jogcímcsoport Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb
feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő, előre nem
látható költségeinek biztosítása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

740,0

-

740,0

2017. évi javasolt előirányzat

740,0

-

740,0

63. jogcímcsoport Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és
szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek
támogatására, valamint a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt
célokkal összefüggő tevékenységek, programok, projektek finanszírozására.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

200,0

-

200,0

2017. évi javasolt előirányzat

200,0

-

200,0

66. jogcímcsoport Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat célja a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, települési ügysegédi
rendszer kialakítása, valamint informatikai infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, fenntartása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

385,9

Bevétel

Támogatás
-

385,9

Változások jogcímenként:
Többlet
Egyes okmányirodák kormányablakkal
történő kiváltása

+1 800,0

+1 800,0

Kormányablakok portfólió bővítéséhez
szükséges dologi többlet kiadások

+500,0

+500,0

+2 000,0

+2 000,0

+1 500,0

+1 500,0

KÖFOP-ból
kiadások

nem

finanszírozható

Kormányhivatalok
2017.
informatikai üzemeltetési költsége

évi

2017. évi javasolt előirányzat

6 185,9
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-

6 185,9

68. jogcímcsoport Károlyi József Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat 20,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány
támogatására.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel
0,0

Támogatás
-

0,0

Változások jogcímenként:
Többlet
Károlyi József Alapítvány támogatása

+20,0

2017. évi javasolt előirányzat

+20,0

20,0

-

20,0

72. jogcímcsoport Építésügyi bontási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 69. §-a
szerinti, a járási építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok
költségeinek biztosítása, ha a végrehajtás elmaradása az életet és egészséget, a köz- és
vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a végrehajtás önkéntes teljesítése, valamint a
megelőlegezett költség behajthatósága nem várható.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

148,5

-

148,5

2017. évi javasolt előirányzat

148,5

-

148,5

73. jogcímcsoport Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat fedezetet biztosít az IIAS Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet, az
EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete és az IHRA Nemzetközi Holokauszt
Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi kötelezettségek teljesítésére.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

11,9

-

11,9

2017. évi javasolt előirányzat

11,9

-

11,9
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74. jogcímcsoport Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja az egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

1 000,0

Egyszeri feladatok kivétele miatti
bázis csökkentés
Rumbach
felújítás

Sebestyén

Bevétel

zsinagóga

Támogatás
-

1 000,0

-1 000,0

-1 000,0

+50,0

+50,0

Többlet
Sírkertek, sírhelyek rekonstrukciós
programjának
megvalósítása
az
Európa
Tanács
Parlamenti
Közgyűlésének 2012. évben elfogadott
1883. számú határozatában foglalt
egyes ajánlások végrehajtásáról szóló
1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
alapján
2017. évi javasolt előirányzat

50,0

-

50,0

75. jogcímcsoport Nemzeti Hauszmann Terv fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
A budai Várnegyed védelme, megőrzése, méltó bemutatása kiemelt feladat, melynek
érdekében a Palotanegyed és a Polgárváros átfogó rekonstrukciója szükséges, a Várnegyed
reprezentatív, kulturális és turisztikai funkcióinak erősítése céljából. A Nemzeti Hauszmannterv keretében a Budai Vár átfogó megújítása valósul meg. A munkálatok mind a Polgárváros,
mind a Palotanegyed területét érintik, régészeti, építészeti-gépészeti, közlekedésfejlesztési
feladatokat foglalnak magukban, továbbá a várfalak és támfalak egységes helyreállítását,
mely különös fontossággal bír. Jelentős ráfordítást igényelnek a régészeti munkálatok, a
közlekedésfejlesztés (gyalogosforgalom, garázsépítés). A rekonstrukciós munkák során
kiemelt szempont az épületek autentikus helyreállítása, a történeti enteriőrök visszaépítése, a
kulturális turisztikai funkciók erősítése, fejlesztése. A 2017. év során az alábbi részfeladatok
megvalósítására kerül sor:
–

Lovardához tartozó kiszolgáló istálló épület megvalósítása;

–

Karakas pasa tornyának helyreállítása és funkciójának meghatározása;

–

Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: Palota út – Csikós udvar – Hunyadi
udvar között;

–

Feljáró rámpa újjáépítése a Csikós udvar és a Hunyadi udvar között a támpilléres várfal
tartományában eredeti helyén;

–

Déli kert, gyilokjáró rekonstrukciója és Buzogány-torony helyreállítása;

–

F épület teljes homlokzata, és nyílászárók cseréje;

–

Hauszmann-tető rekonstrukciója, Szárazárok feltárása és látogathatóvá tétele;
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–

Lőportár, északi kaputorony hasznosítása;

–

Öntőház utcai támfal és lépcső helyreállítása;

–

Ybl támfal rekonstrukciója (Palota útra néző);

–

De la Motte-Beer palota fejlesztése;

–

Országos Széchényi Könyvtár részleges kiköltöztetése,

–

Nyugati kert (Várgarázs II. ütem) mélygarázs építése,

–

Szabó Ilonka utcai mélygarázs építése.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel

3 400,0

Támogatás
-

3 400,0

Változások jogcímenként:
Egyszeri feladatok kivétele miatti
bázis csökkentés

-2 000,0

-2 000,0

+16 900,0

+16 900,0

Többlet
Nemzeti Hauszmann Terv
2017. évi javasolt előirányzat

18 300,0

-

18 300,0

76. jogcímcsoport AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja az AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatásának
biztosítása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

150,0

-

150,0

2017. évi javasolt előirányzat

150,0

-

150,0
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78. jogcímcsoport Modern Városok Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja a Modern Városok Program keretében megkötött és a jövőben
megkötésre kerülő, a megyei jogú városok jövőbeni fejlesztési prioritásairól szóló
együttműködési megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások), valamint a
Megállapodások alapján kiadott Korm. határozatokban rögzített feladatok megvalósításához
szükséges forrás biztosítása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel
-

Támogatás
-

-

Többlet
Modern Város Program
2017. évi javasolt előirányzat

+152 825,0

+152 825,0

152 825,0

-

152 825,0

79. jogcímcsoport Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő
elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
rendelkezik arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a Budapest I. kerület,
Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanban kerüljön elhelyezésre. Az előirányzat célja a volt
pénzügyminisztériumi épület háború előtti állapotának visszanyerését jelentő beruházás
megvalósítása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel
-

Támogatás
-

-

Többlet
az egykori Pénzügyminisztérium
épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása

+26 728,0

2017. évi javasolt előirányzat

26 728,0
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+26 728,0
-

26 728,0

80. jogcímcsoport Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésén elfogadott és fenntartott
ajánlások jóváhagyásáról szóló 1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat szerint a Felek
támogatták a borsi Rákóczi-kastély közös hasznosítása érdekében az épületegyüttes
helyreállításának folytatását. Az előirányzat célja a Borsi, Rákóczi-kastély helyreállításával
összefüggő kiadások finanszírozása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel
-

Támogatás
-

-

Többlet
Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása

+889,0

+889,0

889,0

2017. évi javasolt előirányzat

-

889,0

81. jogcímcsoport Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladataival
összefüggő kiadások fedezetének biztosítása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel
-

Támogatás
-

-

Többlet
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja fejlesztési feladatok

+500,0
500,0

2017. évi javasolt előirányzat
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+500,0
-

500,0

82. jogcímcsoport Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó
feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat által előírt épített és természeti
környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítése érdekében pályázati
jelleggel elérhető civil szervezetek és képviseletek támogatási forrásának biztosítása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

-

Támogatás
-

-

Többlet
1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
alapján építésügyi szakmai civil
szervezetek és képviseletek
támogatása

40,0

2017. évi javasolt előirányzat

40,0

40,0
-

40,0

2. alcím Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások
finanszírozására nyújt fedezetet.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

3 424,0

Bevétel

Támogatás
-

3 424,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat
alapján
a
Miniszterelnöki
Kabinetiroda
részére
történő
átcsoportosítás

-58,1

-58,1

+30,0

+30,0

+1 584,9

+1 584,9

Fejezeten belüli átcsoportosítás
30/1/59 Közép-kelet európai
regionális együttműködés
előirányzatról történő átcsoportosítás
A 2016. évi tervezés során nem
érvényesített csökkentés
visszarendezése a 12. Fővárosi,
megyei kormányhivatalok és járási
kormányhivatalok címről
2017. évi javasolt előirányzat

4 980,8
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-

4 980,8

3. alcím Határon túli magyarok programjainak támogatása
1. jogcímcsoport Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat biztosítja a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek,
programok és fejlesztési célok támogatását, illetve az e célra létrehozott intézmények és
szervezetek működtetéséhez és fenntartásához biztosít anyagi forrásokat, amelyek a határon
túli magyar szervezetek, közösségek fenn- és megmaradását biztosítják.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel

5 496,4

Támogatás
-

5 496,4

Változások jogcímenként:
Egyszeri feladatok kivétele miatti
bázis csökkentés
Márton áron emlékévre biztosított
forrás

-80,0

-80,0

+1 000,0

+1 000,0

Eurotrans Alapítvány Honosítási
programjának támogatása

+250,0

+250,0

2017. évi javasolt előirányzat

6 666,4

Többlet
Nemzetpolitikai
tematikus
program támogatása

évek

-

6 666,4

5. alcím Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatallal vagy annak jogelődjével
szemben hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség
ellentételezését. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

10,0

-

10,0

2017. évi javasolt előirányzat

10,0

-

10,0
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6. alcím Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási
tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az
államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak
értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által képzett stabilitási tartalék
előirányzatot 2017. október 1-ét megelőzően nem lehet felhasználni.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

1 741,2

-

1 741,2

2017. évi javasolt előirányzat

1 741,2

-

1 741,2

7. alcím Európai uniós fejlesztési programok
1. jogcímcsoport EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat forrást nyújt az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban
felmerülő utazási költségek egy részének megtérítésére a Magyarország számára évente előre
rögzített összeg erejéig.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

Bevétel

479,7

479,5

-139,5

-139,5

340,2

340,0

Támogatás
0,2

Változások jogcímenként:
Bevételi előirányzatok változása
2017. évi javasolt előirányzat

0,2

32. cím Központi kezelésű előirányzatok
5. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1. jogcímcsoport A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
1. jogcím Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 2014 januárjában
megállapodást kötött a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó
együttműködésről, amely egyezmény a 2014. évi II. törvényben került kihirdetésre.
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletpolitikai
célkitűzése, hogy elvégezze a paksi telephelyű új atomerőműi blokkok létesítésének
előkészítésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A tervezett összeg részben e
feladatok kifizetéseit, a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat, továbbá az
atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségeket is magában foglalja.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

113 075,0

Csökkentés

-13 379,4

2017. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

99 695,6

2. jogcím Az MFB Zrt. működésének támogatása
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (12)
bekezdése alapján az MFB Zrt.-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból
eredő 2017. évi szervezeti működési költségeihez 400,0 millió forint került biztosításra.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

400,0

2017. évi javasolt előirányzat

400,0

Bevétel

Támogatás

2. jogcímcsoport Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos kiadások
2. jogcím Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi
képviseleti kiadások
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami vagyonhoz kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások fedezetére 300,0 millió forint került biztosításra.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi módosított
előirányzat

300,0

2017. évi javasolt előirányzat

300,0
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Bevétel

Támogatás

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Nemzeti Hauszmann-terv
A „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó
rekonstrukciós program, melynek keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású
rekonstrukciója valósul meg többlépcsős beruházásként. Ennek érdekében létrejött a Nemzeti
Hauszmann-terv társadalmi testülete, mely a megújítási koncepció véleményezését és
végrehajtását végzi. A Nemzeti Hauszmann-terv részeként született meg az 1837/2014. (XII.
29.) Korm. határozat, mely a Budavári Palotához kapcsolódó egykori lovarda
rekonstrukciójáról, továbbá az 1066/2015. (II. 23.) Korm. határozat, mely a Hauszmann
Alajos által tervezett Főőrségi épületet és a lovardát a Budavári Palota udvarával összekötő
Stöckl-lépcső újjáépítéséről rendelkezik. Továbbá az 1120/2016. (III. 10.) Korm. határozat a
Nemzeti Hauszmann-terv végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról határozott. A
megújítási koncepció kiemelt részét képezi a Budavári Palota rekonstrukciója.
A Nemzeti Hauszmann-terv első üteme tervezetten 2016-2018 között, második üteme 20192024 között valósul meg. 2017-2018. év során az alábbi területek fejlesztését érinti:
-

De la Motte-Beer palota fejlesztése

-

PADMA doktori iskola

-

PAGEO alapítványi épület

-

Lovardához tartozó kiszolgáló istálló épület megvalósítása

-

Karakas pasa tornyának helyreállítása és funkciójának
meghatározása

-

Akadálymentes közlekedési tengely létesítése

-

Feljáró rámpa újjáépítése

-

Lovarda újjáépítése

-

Főőrségi épület újjáépítése

-

Stöckl-lépcső újjáépítése

-

Várgarázs II. ütem építése

-

Szabó Ilonka utcai mélygarázs építése

-

Pénzügyminisztérium történeti rekonstrukciója (NGM)

-

Belügyminisztérium elhelyezése

-

E és F épület közti nyaktag rekonstrukciója

-

Szent István terem teljes belső rekonstrukciója

-

Déli kert, gyilokjáró rekonstrukciója és Buzogány-torony
helyreállítása

-

Ybl támfal rekonstrukciója

-

OSZK részleges kiköltöztetése

-

Szárazárok feltárása és látogathatóvá tétele

-

Miniszterelnökség elhelyezése
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A Nemzeti Hauszmann-terv megvalósítása lehetővé teszi a Várnegyed megújítását
örökségvédelmi, kulturális, turisztikai szempontok érvényesítésével, hozzájárul a városrész
méltó kihasználtságához, ezáltal turisztikai vonzerejének növeléséhez és a kulturális élet
fellendítéséhez.
Paksi atomerőmű beruházás
2017-ben is folytatódnak a beruházással kapcsolatos feladatok.
Ludovika Campus
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás
egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források
biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütem részeként 2015 és
2018 között az alábbi létesítmények valósulnak meg:
–

új oktatási épület,

–

sportlétesítmények, uszoda, lőtér, hallgatói központ,

–

a Rendészettudományi Kar kollégiuma és speciális képzési épülete,

–

az Orczy park felújítása, lovarda, istálló és egyéb lovas létesítmények rekonstrukciója,
kialakítása, a Népligethez való kapcsolódás lehetőségének megteremtésével,

–

a Ludovika Szárnyépületben a Közigazgatás-tudományi Kar részére oktatási funkciók,
illetve vezető- és továbbképzési szervezési és végrehajtási funkciók elhelyezése,

–

a Ludovika Szárnyépülethez csatlakozó vívóterem, előadóterem épületében oktatási,
kulturális, sport és egyéb kiszolgáló funkciók megépítése, kialakítása.
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III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
A Miniszterelnökségnek az uniós források felhasználásában döntően az uniós támogatások
központi koordinációjában és az intézményrendszer működtetésében van szerepe. Ezzel
összhangban a Miniszterelnökség több operatív program technikai segítségnyújtási
projektjében vesz részt, mint kedvezményezett, melyek a következők:
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) technikai
segítségnyújtás prioritásának (3. prioritás) célja az uniós támogatások felhasználásáért felelős
intézményrendszer működtetése, a 2007-2013 periódus programjainak lezárása, és a 20142020 programozási időszak operatív programjai megvalósításához szükséges feladatok
ellátása, előbbi tevékenységekhez kapcsolódóan a Miniszterelnökségen felmerülő kapacitások
biztosítása. A Miniszterelnökségen megvalósuló projektek magukban foglalják többek között:
– uniós fejlesztésekhez kapcsolódó informatikai feladatok végrehajtásának egységes
irányítását, a különféle alkalmazások összehangolt működtetését,
–

az uniós programokhoz kapcsolódó külföldi kiküldetések támogatását;

–

az uniós programokhoz kapcsolódóan szakértők igénybevételét;

–

az uniós programokhoz kapcsolódóan tanulmányok készítését;

–

az operatív programok végrehajtásához szükséges humán erőforrások szakmai
képzéseinek és továbbképzéseinek finanszírozását;

–

az uniós támogatások szabályos, eredményes és hatékony felhasználása érdekében
szükséges monitoring és programértékeléseket,

–

az operatív programok kommunikációját, lakosság felé történő tájékoztatást.

A feladatokat végrehajtó humán kapacitás fedezete a felhasználására vonatkozó szabályok
szerint, hazai forrásból történik.
Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás (VP TS) keretében a Miniszterelnökségen
megvalósuló projektek biztosítják:
– a Helyi Vidékfejlesztési Hálózat hatékony működtetését, országos és regionális szintű
koordinációját;
–

a szakmai és módszertani hátteret a VP intézkedéseivel kapcsolatban;

–

a VP szakmai és képzési feladatainak ellátását;

–

a külföldi kiküldetések fedezetét;

–

szakértők igénybevételét;

–

tanulmányok elkészíttetését;

–

a program kommunikációját.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Technikai Segítségnyújtás (MAHOP TS) a
program intézkedéseinek megvalósítását szolgálja, beleértve:
– a program nyilvánossága érdekében tett intézkedéseket;
–

szakértők igénybevételét;

–

a halgazdálkodáshoz kapcsolódó adatgyűjtést, adminisztrációt;

–

tanulmányok készíttetését;

–

külföldi kiküldetések fedezetét;

–

az Európai Halászati Alap
kötelezettségek teljesítését.

felhasználására
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vonatkozó

rendelet

által

előírt

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés
indokolása
A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől +274.826,1
millió forinttal, bevételi főösszegtől -5.133,9 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a
következők:
Kiadások tekintetében:
–

10,0 milliárd forinttal több került betervezésre a Rendkívüli kormányzati intézkedések
központi kezelésű előirányzat javára,

–

60,0 milliárd forinttal több került betervezésre az Országvédelmi Alapba;

–

34,2 milliárd forinttal kevesebb került betervezésre a Céltartalék központi kezelésű
előirányzaton;

–

5,0 milliárd forinttal több előirányzat került áttervezésre más fejezet javára a szerkezeti
változásokból eredően;

–

152,8 milliárd forinttal több került betervezésre a Modern Város Programra;

–

14,9 milliárd forinttal több forrás került biztosításra a Nemzeti Hauszmann Terv
megvalósítására;

–

26,7 milliárd forint került biztosításra az egykori Pénzügyminisztérium épületének
rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatására,

–

23,9 milliárd forinttal több előirányzat került betervezésre a tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos kiadásokra;

–

6,3 milliárd forint támogatási előirányzat került biztosításra a fővárosi, megyei
kormányhivatalok javára a bevételi előirányzataik csökkenése miatt;

–

2,2 milliárd forint támogatási előirányzat került betervezésre az egyes járási hivatalok
kialakításához szükséges források biztosítása céljából;

–

5,8 milliárd forint többletforrás került biztosításra a kormányablak program
megvalósítására;

–

3,4 milliárd forint többlet került betervezésre a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti
Emlékhely és a Salgótarjáni utcai lezárt zsidó temető üzemeltetési, vagyonkezelési
feladatainak ellátása érdekében a Nemzeti Örökség Intézete javára.

Bevételek tekintetében a bevételi főösszegtől történő változás legfőbb oka az élelmiszerláncfelügyeleti díj megváltozott szabályozása miatti bevételkiesés.

500

501

502

XI. Miniszterelnökség
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az
államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.
A fentieknek megfelelően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint
a Kormány által az Áht. 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján
kijelölt kormányzati ellenőrzési szerv feladata az ellenőrzött szerv szervezetétől független,
elsősorban a közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak
megóvását, a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos,
tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési vagy
tanácsadó tevékenység ellátása.
A Hivatal a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a alapján a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként
működő központi költségvetési szerv.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
6. §-a és 1. mellékletének 10. a) pontja alapján a Hivatal fejezeti jogosítványokkal
felhatalmazott központi költségvetési szerv, amely a Miniszterelnökség fejezetben önálló
címet alkot.
A Hivatal a kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Korm. rendelet 11. §-a alapján a
Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az ellenőrzési tervben nem
szereplő, soron kívüli ellenőrzések lefolytatására a Korm. rendelet 11. §-a alapján a Kormány,
a miniszterelnök vagy a miniszter adhat utasítást.
Az Áht. 63. § (1) bekezdése alapján a Hivatal kormányzati ellenőrzési jogköre az alábbiakra
terjed ki:
−

a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzése,

−
az európai uniós forrásból, illetve az állam nevében kötött nemzetközi szerződés alapján
finanszírozott egyéb programból nyújtott támogatás felhasználásának, a Kormány irányítása
alá tartozó fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat,
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata, elkülönített állami pénzalapok
előirányzata felhasználásának, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek kormányzati ellenőrzése,
−
a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az
alapítványoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás
központi alrendszeréből nyújtott más támogatások - ideértve a nemzetközi szerződések
alapján kapott támogatásokat és segélyeket is -, és az említett szervezetek részére
meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzése,
−
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó és állami
tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok - ide nem értve a Magyar Nemzeti
Bankot - ellenőrzése, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik,
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−
azon alapítványok, közalapítványok ellenőrzése, amelyek felett az alapítói jogokat a
Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv gyakorolja, vagy az
államháztartás központi alrendszeréből támogatásban részesülnek,
−
az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzése, ideértve a központi
költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a kezességi szerződés
feltételei betartásának ellenőrzését,
−
az előzőekben foglaltakkal összefüggésben létrejött jogviszonyok, valamint azon
szerződő felek, amelyek a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon
közreműködnek, és
−
működési célú költségvetési támogatás
működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.

nyújtása

esetén

a

kedvezményezett

A Hivatal a kormányzati ellenőrzésekről jelentést készít, amelyet:
- az ellenőrzési tervben szereplő vagy kormánydöntéssel elrendelt soron kívüli kormányzati
ellenőrzés esetén a Kormány elé,
- a miniszterelnök által elrendelt kormányzati ellenőrzés esetén a miniszterelnök elé,
- a miniszter által elrendelt kormányzati ellenőrzés esetén a miniszter elé
terjeszt.
A fentiek mellett a Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységéről évente, a tárgyévet követő év
június 30-áig a miniszter útján beszámol a Kormánynak.
A kormányzati ellenőrzési tevékenység ellátása mellett a Hivatal a Korm. rendelet 9. §-ában
foglaltaknak megfelelően - megállapodás alapján - közös ellenőrzést végezhet a felügyeleti és
a hatósági ellenőrző szervekkel. A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Hivatal a
Kormány számára benyújtandó előterjesztésekhez és jelentésekhez kapcsolódóan, továbbá
egyéb ügyekben a Kormány, a miniszterelnök vagy a miniszter részére, azok megbízása
alapján tanácsadó tevékenységet is végez.
A kormányzati ellenőrzési feladatok és tanácsadó tevékenységek ellátása mellett a Hivatal a
Korm. rendelet 10/A. §-ában, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a
minisztériumok belső ellenőrzésének támogatásával kapcsolatos feladatokat is végez.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

Intézmények
XI. 31. cím: Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal

1004,6

7,9

996,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok
XI.31./2/1. Fejezeti Stabilitási
tartalék

10,2

10,2
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A Hivatal 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 138 fő.
A 2017. évi költségvetés tervezése során – az ellenőrzési és tanácsadó tevékenység
végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi és infrastrukturális háttér megteremtése
érdekében – a következő szempontok kaptak prioritást:
–

a személyi juttatások előirányzata biztosítsa a rendszeres és a jogszabályi
kötelezettségen alapuló nem rendszeres juttatások fedezetét,

–

a dologi kiadások előirányzata biztosítsa a Hivatal feladatainak zavartalan végrehajtását,
a mindennapi működéshez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzését, valamint a
speciális tudást igénylő vizsgálatokhoz kapcsolódóan szakértők igénybevételét,

–

a felhalmozási kiadások nyújtsanak fedezetet az elavult, elhasználódott informatikai és
egyéb eszközök lecserélésére.

A Hivatal alaptevékenysége saját bevétel elérését nem teszi lehetővé, kiegészítő, illetve
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A Hivatal 2017. évi költségvetésében 1,4 millió forint működési bevétel került tervezésre,
amely összeg alapvetően egyszeri jellegű befizetésekből származik, a továbbszámlázott
szolgáltatásokon kívül az évközi különféle működési célú befizetésekből (pl. dolgozói
költségtérítések, stb.) keletkezik. Ezen felül a Hivatal alkalmazottainak nyújtott kamatmentes
lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2017. évben esedékes visszatérülésére 6,5 millió forint
bevétel került tervezésre, felhalmozási célú átvett pénzeszközként.
A Hivatal kiadásainak fedezete 99,2 %-ban költségvetési támogatásból biztosítható.
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
millió forintban, egy tizedessel
31. Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal cím
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

1003,8

7,1

alkalmazottaknak nyújtott
lakáscélú munkáltatói
kölcsönökből visszatérülés

0,8

0,8

2017. évi javasolt előirányzat

1004,6

7,9

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

996,7

140

996,7
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Többlet (jogcímenként)

507

508

XII. Földművelésügyi Minisztérium

509
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Földművelésügyi Minisztérium (FM) fő feladata az agrárium, az élelmiszer-feldolgozás, a
természet- és környezetvédelem támogatása és szabályozása, valamint a teljes élelmiszerlánc
felügyelete.
A tárca kiemelt célja a tudásalapú fenntartható és versenyképes agrárgazdálkodás, élelmiszerelőállítás, egyúttal az élhető vidék felvirágoztatásához szükséges intézkedések meghozatala és
azok támogatása. A rendelkezésre álló támogatási lehetőségek kihasználásával a tárca olyan
programot kíván megvalósítani, amely elősegíti a minőségi, biztonságos és fenntartható
mezőgazdaság kialakulását és alkalmazkodik a tájak eltérő természeti adottságaihoz, a
környezettudatossághoz és a fenntartható gazdálkodási alapelvekhez, valamint a gazdálkodási
tradíciókhoz, továbbá az egyéni és családi kis- és középbirtokok meghatározó szerepére épül.
A fenntartható agrárszerkezetnek és termeléspolitikának a többfunkciós mezőgazdaság
minőségi termelési, élelmezési és élelmiszerbiztonsági, energetikai, környezetbiztonsági és
foglalkoztatási céljait kell szolgálnia. A többfunkciós mezőgazdaság céljainak elérése
érdekében szükséges, hogy a fiatalok perspektívát, jövőképet találjanak a mezőgazdaságban, a
vidéki életformában, ezáltal a vidéki fiatalok helyben maradása is biztosítható. Kiemelt
kormányzati cél az állattenyésztési és egyéb munkaigényes ágazatokban (kertészet,
vetőmagtermelés) a foglalkoztatottság növelése, melyhez mind uniós, mind nemzeti forrásból
jelentős összegű támogatás nyújtható. Erősíteni kell a termelői szerveződések szerepét,
egyrészt az európai piacokon is mind nagyobb és összefogottabb, teljes termékláncot lefedő
integrált cégcsoportokkal való verseny miatt, másrészt pedig valamennyi piacunkon is
szükségletként jelentkező biztonságos, minőségi és mennyiségi árualap biztosítása érdekében.
Ösztönözni kell az egyes ágazatokban a szakmaközi szervezetek létrejöttét, valamint azok
önszabályozási eszközeiben rejlő potenciál kihasználását.
A tárca további célja hazánk GMO-mentességének fenntartása, a környezet állapotának
javítása, a természeti erőforrások fenntartható használatának előmozdítása és a biológiai
sokféleség védelme.
A hazai agrárágazat hosszú távú fenntartható fejlődésének meghatározó tényezője a kutatás és
a gyakorlat közötti együttműködés kiterjedtsége és erőssége, a kihívások és válaszok közös
meghatározására való törekvés.
Az állattenyésztési ágazatokban elsődleges cél a hazai állatállomány növelése. Fontos a
természetes tartási móddal járó biogazdálkodás, a Húsmarha Program – helyi, országos és
export árualapok – fejlesztése, a hagyományos hazai, őshonos fajtákra alapozott technológiák,
a szabadabb és kevésbé beruházás- és energiaigényes tartási rendszerek, a legeltetéses
állattartás támogatása. Hangsúlyos cél a növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés
egészséges egyensúlyának megteremtése, valamint az exportszerkezeten belül a feldolgozott
termékek arányának növelése. A kertészeti ágazat versenyképességének javítása érdekében
kiemelt cél az öntözött területek arányának növelése, valamint a víztakarékosság és az
energiahatékonyság javítása.
A Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának hazai megvalósítása a 2015-2021-es években
A Kormány döntése alapján a közvetlen támogatások esetében Magyarország a következő
modellt valósította meg:
−

2015-2021. között a korábban megismert SAPS elven működő alaptámogatás (Egységes
területalapú támogatás), valamint az ehhez kapcsolódó zöldítési komponens működik.
Ezeken a jogcímeken várhatóan összesen 174 ezer termelő közel 222 euró hektáronkénti
támogatásra lesz jogosult.
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−

−

bevezette a termeléshez kötött támogatások rendszerét. (A bruttó nemzeti éves keret
13%-a fordítható az állattenyésztési (szarvasmarha, juh, tej) és a munkaigényes
növénytermesztési (cukor, rizs, zöldség, gyümölcs) ágazatokra, további 2%-ból
fehérjenövények támogatása biztosítható.) Bevezette a kisgazdaságok egyszerűsített
támogatását. Erre a konstrukcióra mintegy 50 ezer termelő jelentkezett be. A támogatás
legalacsonyabb összege 500 euró, legmagasabb értéke 1 250 euró lesz.
alkalmazta a fiatal gazdáknak juttatható plusztámogatást. A jogcím keretében közel 10
ezer termelő nyújtott be kérelmet, hektáronként 66 euró összegű támogatást kaphatnak.

Magyarország 2016. évi közvetlen támogatási kerete bruttó 1 344,5 millió euró, illetve nettó 1
275,5 millió euró, a 2017. évi közvetlen támogatási keret bruttó 1 343,1 millió euró, illetve
nettó 1 271,1 millió euró. A területalapú támogatás (SAPS), valamint a termeléshez kötött
támogatások meghatározott jogcímeinél tárgyévi előleg, illetve részfizetés kerül alkalmazásra.
Így 2017. évben a 2016. évi keret második részlete, valamint a 2017. évi keret első részlete
kerül kifizetésre.
Több munkahelyet a mezőgazdaságban program
Magyarországon az állattenyésztésben és a kézimunka-igényes növénytermesztési, kertészeti
ágazatokban működik az agrárvállalkozások jelentős része. Köztük az átlagot meghaladó
gyakorisággal fordulnak elő őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdaságok, akiknek
pénzügyi ereje és hitelképessége szerényebb a nagyobb tőkeerejű társas vállalkozásokénál. A
Kormány olyan mezőgazdasági rendszer kialakítását tűzte ki célul, amely több embernek
biztosít megélhetést, ezért a 2017. évben is folytatódó „Több munkahelyet a
mezőgazdaságban” program kiemelten támogatja az állattenyésztést, valamint a zöldség- és
gyümölcstermesztést.
A program keretében biztosított többletforrások lehetővé teszik a 2016. évi átmeneti nemzeti
támogatás (ÁNT) állattenyésztéshez kapcsolódó jogcímeinek (anyatehén, hízottbika,
szarvasmarha extenzifikáció, anyajuh, anyajuh kiegészítő, tej) az EU Bizottság által
engedélyezett maximumon történő 2017. évi kifizetését.
A dohányágazat támogatása 2017. évben is – az idei évhez hasonlóan – ezen intézkedés
keretében kerül finanszírozásra, egyrészt az ÁNT Virginia és Burley dohány jogcímén,
másrészt a dohánytermesztők „de minimis” támogatásán keresztül. Az ÁNT-hez
kapcsolódóan évente meghirdetetésre kerül az anyakecske de minimis támogatás is.
Az uniós közvetlen finanszírozásban nem részesülő baromfi- és sertéságazat támogatása a
termelőket közvetlenül segítő baromfi, sertéshízó és anyakoca állatjóléti támogatásokon
keresztül valósul meg. Ezen támogatási konstrukciók 2017. évben is megemelt keretösszeggel
kerülnek meghirdetésre.
Az állategészségügyi intézkedésekre: állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének,
valamint az állati hulla elszállításának támogatására is jelentős keretösszeget különített el a
tárca. Az állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének támogatása jogcím kibővült a nyúl,
valamint a vemhes üszővakcinázás lehetőségével. Ez utóbbi a szarvasmarha és a tejágazat
részére nyújt hathatós segítséget.
Mezei őrszolgálatok támogatása
A mezőgazdasági területeken az utóbbi években jelentős gondot okozó mezőgazdasági
lopások és károkozások megakadályozása, a mezei őrszolgálatok számának növelése
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érdekében, 2014. évtől a tárca megemelte a mezőőrök részére nyújtott állami hozzájárulás
mértékét. Ennek köszönhetően az elmúlt két évben mind a mezei őrszolgálatok, mind a
mezőőrök száma jelentősen megemelkedett, ezért a tárca 2017. évre megemelte a
kifizetésekre elkülönített összeget.
Csekély összegű („de minimis”) támogatások
Számos csekély összegű „de minimis” támogatás segíti a mezőgazdasági termelőket, többek
között a szárított takarmány, a fűszerpaprika minőségi árutermelésének, a nyúltenyésztésnek,
a méhészeti járművek, a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatásán keresztül. A
szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez (gázolaj jövedéki adójához) nyújtott csekély
összegű de minimis támogatásra beérkező igények száma, ezzel együtt a kifizetés összege
évről évre növekszik.
Mezőgazdasági hitelek
A tárca fontos célkitűzései között szerepel 2017. évben is a mezőgazdaság finanszírozási
feltételeinek kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítása, az elérhető kedvezményes
konstrukciók továbbvitele és fejlesztése. A kisebb üzemméretű gazdaságok forgóeszköz
finanszírozásában fontos szerepet betöltő, 2011. évben indult, immár 50 millió forint összegű
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez is elérhető a költségvetési kamattámogatás,
valamint a kezességvállalási díjhoz kapcsolódóan nyújtott költségvetési támogatás a
továbbiakban is biztosításra kerül. Ugyancsak tovább folytatódik a 2015 februárjában
bevezetésre került, akár 6-7 éves futamidejű forgóeszköz finanszírozási lehetőséget nyújtó
MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz
Hitelprogram 2020, és MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, amelyekhez a tárca
60%-os kamattámogatást nyújt.
A kis és középvállalkozói (KKV) szektor hitelezésének elősegítése érdekében változatlanul
fennmarad a 2013. év második félévétől bevezetett kezességvállalási díjtámogatás, a mikro-,
kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendeletnek megfelelően, mely
alapján a tárca kezességvállalási díjtámogatást nyújt (mértéke a kezességvállalás mértékéhez
igazodóan, a teljes hitelösszeg 0,4%-a) a vállalkozásoknak szabad, csekély összegű (de
minimis) támogatási keretük terhére.
Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer
Az agrárkár-enyhítési rendszerből és a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásból álló
kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer alapját a 2012. január 1. napjával
hatályba lépett 2011. évi CLXVIII. törvény teremti meg. A törvény célja a termelői
kockázatközösségek kialakítása és fenntartása, a termelők öngondoskodói felelősségének
megerősítése és a hatékonyabb állami szerepvállalás. A törvény végrehajtásáról agrárkárenyhítési rendszert szabályozó miniszteri rendelet, valamint a mezőgazdasági biztosítási
díjtámogatásról szóló pályázati felhívás gondoskodnak. A mezőgazdasági kockázatkezelési
rendszer mindkét pilléréből, kizárólag az ugyanazon növénykultúrában bekövetkezett, 30%-ot
meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó káresemények után nyújtható támogatás az uniós
előírások alapján.
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Állattenyésztési feladatok támogatása
A támogatás célja a hazai tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és
javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése. A kedvezményezettek azok
a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek a törzskönyvezéshez, a teljesítményvizsgálat
végzéséhez, a tenyészérték megállapításához kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe veszik a
tenyésztőszervezeteiktől és más intézményektől.
A nemzeti szintű tenyésztésszervezésnek óriási szerepe van az ország tenyésztési
szuverenitásának és ezzel együtt az élelmiszer önrendelkezésének fenntartásában. A
tenyésztésszervezési feladatokra nyújtott támogatások a magyar tenyésztőszervezetek és
állattenyésztők versenyképességét javítják, így nagymértékben segítik őket a globális szerepre
törekvő, külföldi tenyésztővállalkozások terjeszkedésével szemben.
Különösen veszélyeztetett helyzetben van a hazai sertés-, szarvasmarha- és lótenyésztés, az
állatállományok elmúlt két és fél évtizedben történt drasztikus csökkenése miatt. Célunk,
hogy a következő években ezt a tendenciát megfordítsuk, így az állati termékek előállítása
nem külföldről beszerzett tenyész-, illetve hízóállatokkal fog megvalósulni. A támogatás
fenntartása a fenti célokon túl, az ágazatban foglalkoztatottak számának növelését is szolgálja.
Élelmiszerellátás
Magyarország és a fogyasztók érdeke, hogy a lakosság ellátása megbízható, egészséges és
minőségi élelmiszerekkel történjen, lehetőleg hazai forrásból. Jelenleg az élelmiszeripar
versenyhátrányban van a több ágazathoz képest, alapvetően az alapanyag-termelés támogatása
volt preferált, a feldolgozóiparban jelentkező tőkeszegénység és a fogyasztók jövedelmi
viszonyai mélypontot eredményeztek az ágazat működésében. Sajátosság az alapanyag-export
és a magas hozzáadott értékű feldolgozott termék importja, márpedig eredmény csak akkor
várható, ha magasabb hozzáadott-értékű termékeket gyártunk. Az utóbbi néhány évben
azonban pozitív változások tapasztalhatóak, az élelmiszeripar jelenleg stratégiai ágazat.
A hazai élelmiszeripar kettős kihívás előtt áll, egyrészt a hazai piacok visszaszerzése az egyik
stratégiai cél, másrészt az exportpiacok felfedezése, a bekerülés és tartós kapcsolatok
kiépítése. A két cél más és más vállalati méretet preferál. Az exportpiacoknál megfelelő
mennyiségű, állandó minőséget képviselő homogén termékekre van a leginkább igény, melyet
legkönnyebben a közepes és a nagyvállalatok tudnak prezentálni, míg a hazai piacok
ellátásánál a mikro- és kisvállalkozások létjogosultsága sem kérdőjelezhető meg. Éppen ezért
minden vállalati méret fejlesztése kulcskérdés. A közepes és nagyvállalatoknál a cél a
technológiai fejlesztés, az innováció, hogy a nemzetközi versenytársak szintjét
elérjük/meghaladjuk, míg kisebb méretnél a foglalkoztatás, a helyi piacokon való részvétel, a
vidéki létben történő szerep ellátása a fontos.
A tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása létkérdés, ennek kommunikálását (fogyasztói,
táplálkozási és élelmiszerhigiéniai ismeretek formájában) már kisgyermekkorban érdemes
elkezdeni, illetve ennek az alap- és középfokú iskolai nevelési programba történő
beillesztésével, az iskolatej és iskolagyümölcs program segítségével várhatóan jelentős
eredményeket lehet elérni.
Élelmiszerlánc-biztonság
Minőségi és biztonságos élelmiszer-előállítás nem képzelhető el élelmiszerlánc-felügyelet
nélkül. Ezt alapul véve döntött úgy a Kormány az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–
2022) elfogadásáról szóló 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozatában, hogy az értéklánc
erősítése és védelme kiemelt feladat. A lokális szereplők nagy száma és a globális
összefonódás miatt az értéklánc kitettsége, sérülékenysége jelentős, a benne jelentkező hibák
(különösen állatjárványok; élelmiszerbotrányok) hatásai sokrétűen jelentkeznek, általában
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egyidejűleg generálnak gazdasági, egészségügyi, politikai kockázatokat. Ezeket a
kockázatokat meg kell ismerni, törekedni kell a megelőzésükre, ugyanakkor fel kell készülni a
minél gyorsabb és hatékonyabb kezelésükre.
A magyar élelmiszerlánc-felügyelet nélkülözhetetlen eleme a megfelelő szakmai jártassággal,
tanúsítással (akkreditációval) rendelkező hatósági laboratóriumi hálózat, mely által
kibocsátott vizsgálati eredmények képezik az alapját az igazgatási eljárásoknak, valamint
adatot szolgáltatnak a kockázatelemzés valamennyi lépéséhez, továbbá az ellenőrzésben és
mintavételben való részvételen túl szerepet vállal a hazai tudáscentrum kiépítésében, illetőleg
a tudáshálózat vállalkozásokhoz és fogyasztókhoz történő kapcsolódásában, a minőség
fejlesztésében. Az ellenőrzések, minősítések elvégzéséhez, a hamisítások visszaszorításához a
nemzeti önrendelkezés megtartását figyelembe véve a piaci érdekektől független, állami
kézben lévő, központosított laborrendszert kell létrehozni és működtetni a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) keretein belül.
Legfontosabb célunk 2017. évben is az, hogy minél több család asztalára biztonságos, kiváló
minőségű magyar élelmiszer kerüljön. Ezt egyrészt a külföldi, silány minőségű élelmiszerek
fokozatos kiszorításával érhetjük el, másrészt annak biztosításával, hogy a kistermelők egyre
nagyobb arányban értékesíthessék árujukat a helyi piacokon és menzákon. Ehhez szervesen
kapcsolódik a NÉBIH „Minőségvezérelt közétkeztetés” programja, a főző és tálalókonyhákon
zajló élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi megfelelések nyilvánosságra hozott
minősítésével. A fogyasztók tájékoztatása és tájékozódása érdekében a jelenleginél átfogóbb
minősítési rendszerek bevezetése szükséges, melyek mögött hiteles, piaci érdekektől mentes
hatósági ellenőrzések állnak. Mindezek miatt szükséges az ügyfélbarát, szolgáltató
kockázatkommunikációs tevékenység és a kockázatkezelés erősítése.
Az eddigieknél is erőteljesebb fellépés szükséges a hamisítás ellen és meg kell tenni minden
szükséges lépést a feketekereskedelem visszaszorítása, a tisztességes piaci magatartás
kialakítására.
Mezőgazdasági genetikai erőforrásaink megőrzése
Cél a mezőgazdasági és élelmezési célú genetikai erőforrások hatékony megőrzése, védelme.
Növénygenetikai erőforrások:
Adott növényfaj genetikai erőforrásai (növényanyagai: vetőmag, szaporítóanyag), melyek
természetes előfordulásukban vagy mesterségesen létrehozott gyűjteményekben megőrizve
biztosítják azt a genetikai sokféleséget, mely a biológiai sokféleség fenntartását, az
agrártermelés folyamatosságát és a génmódosított szervezetektől mentes mezőgazdaság
feltételeit szolgálják. A génbankokban őrzött őshonos, régi és veszélyeztetett fajtáink adják az
alapot új, a hazai viszonyokhoz jól alkalmazkodó, gazdaságosan termeszthető növényfajtáink
nemesítéséhez és a köztermesztésbe való elterjesztéséhez. Ez fontos élelmezés- és
élelmiszerbiztonsági stratégiai kérdés, hiszen ezáltal csökken a külföldi szaporítóanyagok
iránti kiszolgáltatottság és megteremthető a magyar mezőgazdaság függetlensége. Fontos
kérdés továbbá a genetikai erőforrások hasznosításából származó előnyök méltányos
megosztása.
Állatgenetikai erőforrások:
Az őshonos és réghonosult állatfajták, valamint a termelésből kiszoruló veszélyeztetett fajták
megőrzése kiemelt feladat, hiszen ezek a fajták csak az eredeti termelési környezetben, az
eredeti szelekciós szempontok folyamatos alkalmazásával, szigorú törzskönyvi
nyilvántartásra alapozva őrizhetők meg. Amennyiben a fajta létszáma a kritikus szint alá
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csökken vagy az eredetitől eltérő tenyésztési célok és tenyésztési környezet miatt a fajta nagy
mértékben megváltozik, az eredeti tulajdonságok már nem állíthatók helyre.
A fajták fenntartása az eredeti tartási termelési környezetben in situ módon, valamint a
szaporítóanyagok begyűjtésével és mélyhűtve tárolásával történik. A lótenyésztés területén
kiemelt szerepe van az állami méneseknek, melyek a leginkább veszélyeztetett hagyományos
lófajták megőrzésének bázisát adják. Magyarország sajátos történelem-földrajzi helyzetéből
adódóan idetartoznak a Kárpát-medencében szórványban fellelhető, fajtaelismeréssel nem
rendelkező, régi magyar mezőgazdasági állatfajták állományainak begyűjtésével és
rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok is.
A magyar mezőgazdaság GMO-mentessége – Alaptörvényben is megfogalmazott – stratégiai
célunk. A génbankjainkban megőrzött, felbecsülhetetlen értékű genetikai erőforrásaink
védelme és felhasználása elengedhetetlen e célkitűzés megvalósításához.
Tanyafejlesztési Program
Továbbra is folytatódik a 2011 óta minden évben nagy sikerrel és érdeklődéssel meghirdetett
Tanyafejlesztési Program, amelynek célja a tanyai gazdálkodás megújításával, sajátos
értékeinek megmentésével és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos
tevékenységek, valamint a tanyai életmód minőségének javításával kapcsolatos
tevékenységek finanszírozása. A 2017. évben már hetedik alkalommal kiírásra kerülő
program települési és térségi kihatású, valamint egyedi – tanyai gazdálkodókat érintő –
fejlesztéseket is támogat annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több tanyás
településre és tanyára eljusson, illetve a lehetőségekhez mérten minél több, a tanyák
szempontjából kiemelt célt kezeljen. A Tanyafejlesztési Program célterületei 2016. évtől
kezdődően a megfelelő és hatékony forrásfelhasználás, valamint a minél szélesebb körben
történő támogatás érdekében, a Vidékfejlesztési Programmal célkitűzéseivel összhangban
kerülnek kialakításra.
Osztatlan földtulajdon megszüntetése
A föld- és birtokrendezés célja az osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének, az önálló
ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok birtokba helyezésének, egymás
közötti adásvételének, cseréjének, illetve a fennmaradó/felajánlott területek állami
felvásárlásának felgyorsítása.
Fenntartható erdőgazdálkodás
A tárca nagy hangsúlyt fektet a Nemzeti Erdőstratégiában foglalt célok teljesítésére, az
erdővagyon megőrzésére és gyarapítására, valamint a természetközeli erdőgazdálkodási
módszerek fejlesztésére. Emellett fokozott figyelmet kell fordítani az erdők védelmére,
ellenálló és alkalmazkodó képességének javítására, elsősorban a klímaváltozás kedvezőtlen
hatásainak mérséklésére. A lakosság igényei jelentősen növekednek az erdők sokrétű
szolgáltatásai iránt, ezért a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni az erdők gazdasági,
védelmi és közjóléti szolgáltatásainak fejlesztésére, továbbá az ember és az erdő viszonyának
javítása érdekében a környezeti nevelésre.
Sertésstratégia
Az FM számára kiemelten fontos az állattenyésztés és növénytermesztés helyes arányainak
elérése, ennek érdekében a magyar állatfajtákból készülő hazai termékek piaci pozíciójának
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megerősítése. Így továbbra is cél a sertéságazat helyzetét javító, 2013. évben megkezdett
stratégiai intézkedések keretében megvalósuló támogatási rendszer fenntartása. A program
célja a tenyésztési, termelési, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása,
figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalicára és a magyar
sertésfajtákra. További célkitűzés a termékfejlesztés, a termékek eredetigazolása,
minőségbiztosítása és piacra juttatása, a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztése.
Vadgazdálkodás
Valamennyi vadon élő állatfaj hazánk megújuló természeti erőforrásainak, valamint a
biológiai életközösségnek pótolhatatlan része. A vadgazdálkodási törvény szem előtt tartja a
biológiai sokféleség megőrzését és a fenntartható vadgazdálkodást. Ezen célok
megvalósulását tovább szolgálja a tájegységi rendszer bevezetése, aminek a révén a
vadgazdálkodási tervezés és végrehajtás során az eddigieknél is jobban figyelembe lehet
venni a vadászterületek egymástól eltérő helyi adottságait, természetesen a vadászható fajok
ökológiai és etológiai sajátosságaira is tekintettel. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 48. § (1) bekezdése szerint „A
vadgazdálkodás, a vad és élőhelye védelmének országos szintű szabályozása érdekében a
miniszter Adattárat tart fenn és működtet”. Az ország vadgazdálkodási szabályozásának
alappillérét az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) által gyűjtött, tárolt és feldolgozott
adatok adják. Az ágazat kiemelt feladatának tekinti az apróvad fajok számára kedvező
élőhelyek kialakítását, fenntartását és fejlesztését célzó intézkedéseket, amelyek a
biodiverzitás növekedésén keresztül a védett fajok állományaira is pozitív hatást gyakorolnak,
összhangban az EU KAP reformjával. A vadállomány védelme és szabályozása keretében
támogatottak a hagyományos vadászati módok, illetve ezen kívül a vadgazdálkodási
kutatásoknak is nagy szerepük van.
Fenntartható fejlődés, „zöldebb Magyarország”
A lakosság életminőségének javításához, az egészséges környezethez való alkotmányos jog
érvényesítéséhez, a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez kulcsfontosságú feltételeket jelent
a természeti erőforrások hosszútávon fenntartható használata, a környezet minőségének
javítása, a természeti örökség megőrzése és a környezeti biztonság megerősítése, melyek a
környezetvédelmi szakterület legfőbb cselekvési területeit képezik. Az FM a tervek szerint
egyrészt folytatja a korábbi években megkezdett programok megvalósítását, biztosítja a hazai,
EU-s és nemzetközi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését, másrészt számos
területen tervez előrelépést a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak elősegítése és
megvalósítása érdekében.
A feladatok megvalósításához szükséges finanszírozási forrásokat elsősorban a 2014-2020-as
időszak Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programja (KEHOP) biztosítja. Fontos
feladatként jelentkezik ezzel kapcsolatosan a fejlesztések éves tervezése, a pályázati kiírások
szakmai tartalmának meghatározása.
A települési életminőség és a települési környezetminőség javítása
A hulladékgazdálkodás megújult szabályozási és intézményrendszerével összhangban a tárca
célja a hulladékképződés megelőzése, a hulladékhasznosítás növelése, a szennyező fizet elv és
az életciklus-szemlélet érvényesítése. A környezetvédelmi szabályozó eszközök közül kiemelt
terület a környezetvédelmi termékdíj szabályozásának továbbfejlesztése. Fontos célkitűzés,
hogy
a
termékdíjköteles
termékekből
képződött
hulladékokkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási ipar átlátható, az állam és így a társadalom érdekeit lényegesen
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kedvezőbb feltételekkel szolgáló módon alakuljon át és fejlődjön tovább. A korszerű
hulladékkezelési létesítmények kialakítását célzó EU-támogatások elősegítik, hogy a gyűjtőés hasznosító rendszerek az ország egész területét lefedjék. Az FM további kiemelt feladata a
levegőminőség javításával és a zajterhelés csökkentésével összefüggő intézkedések
megvalósítása. A levegőminőség tekintetében kiemelt jelentőségű hazánk kisméretű
részecsketerheltségének csökkentése, amelyet a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés
ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Kormányhatározat
végrehajtása biztosít. A közlekedés, az ipar és a lakosság által kibocsátott
részecskeszennyezés csökkentésére szolgáló intézkedések célja az emberi egészség és az
ökoszisztémák megóvása, a környezet védelme, a gazdaság működése és fejlődése, a
társadalom anyagi-szellemi fejlődésének hosszú távú biztosítása mellett. Fő célkitűzés a
környezeti levegő minőségének javítása, az emberi egészséget és a természeti környezetet
veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése.
A természeti értékek megőrzése
Az FM kiemelt feladata a védett természeti területek és értékek állapotának megőrzése és
javítása, a Natura 2000 területek állapotának megőrzését szolgáló intézkedések megvalósítása.
A természetes, természetközeli élőhelyek és az ökológiai kapcsolatok fenntartása, fejlesztése
az ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása érdekében is kiemelt fontosságú,
amely a védett természeti területeken túlmutatva, a nem védett természeti területeken is
szükségessé teszi a biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzését és helyreállítását,
helyzetük folyamatos nyomon követését.
A nemzeti park igazgatóságok kiemelt szakmai feladata a védett és védelemre tervezett
természeti területek védettségi szintjének helyreállítása, mely egyben törvényi kötelezettség
végrehajtását is szolgálja. A védettségi szint helyreállítása keretében megvalósuló állami
földvásárlások számos ún. „zsebszerződés”-gyanús földhasználati és birtoklási viszony
felszámolásához járulnak hozzá, valamint elősegítik a helyben lakó gazdálkodók földhöz
juttatását is, összhangban a Kormány programjával.
Hazánk természeti értékeinek jelentős hányada kötődik közvetlenül mezőgazdasági művelés
alatt álló területhez, illetve erdőhöz. Ezek fenntartásában kiemelt szerepe van a
természetkímélő gazdálkodásnak. 2017. évben is kiemelt feladat a nemzeti park
igazgatóságok természetvédelmi és térségfejlesztő szerepének erősítése, az értékőrzés
elsődlegessége mellett a természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységük ellátása, a
természeti értékek bemutatására, az ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítésére. Folytatódik a
fajmegőrzési tervek és fajvédelmi beavatkozások végrehajtása, valamint az élőhelyrekonstrukciók megvalósítása, melyek jelentős része uniós támogatások felhasználásával
történik. A 2014-2020 pénzügyi időszak európai uniós forrásainak minél szélesebb körű
felhasználása kiemelt cél. További szakmai feladat az élettelen természeti értékeink
megőrzése és védelme. Mindezekkel összefüggésben folyamatosan működik a
Természetvédelmi Információs Rendszer és annak alközpontjai.
A fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése
A 2011–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia
megvalósításával az FM elősegíti az innovatív környezettechnológiák hazai elterjesztését,
valamint a kapcsolódó fejlesztések és beruházások támogatását. A környezettechnológiai
innovációk szélesebb körben való elterjedése a környezetvédelmi ipar bővülését hozhatja, és
hozzájárulhat mind a foglalkoztatás és az ország versenyképességének növeléséhez, mind a
társadalom jólétének biztosításához és a környezet védelméhez, ezért az FM kiemelt
feladatként kezeli az ökoinnováció és a környezetvédelmi ipar támogatását és fejlesztését. A
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környezettechnológiai fejlesztésekben érintett vállalkozások támogatása és piacra jutásának
elősegítése érdekében megkezdődött az önkéntességi alapokon nyugvó Környezettechnológiai
Hitelesítési Rendszer (ETV) magyarországi bevezetésének előkészítése, ami egyebek mellett
várhatóan segíteni fogja a hazai vállalkozások globális piacokon való megjelenését is. Az FM
2017. évben is folyamatosan biztosítja az EU öko-címke és a nemzeti „környezetbarát
termék” minősítő rendszerek, valamint az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszereinek (EMAS) hatékony hazai működését. Folyamatos értékelési és döntéshozatali
eljárást folytat a termékek és szolgáltatások környezetbarát és ökocímke minősítési
eljárásaiban. Részt vesz az EU öko-címke és az EU EMAS bizottságainak, valamint a nemzeti
„környezetbarát termék” Értékelő és Minősítő Bizottság döntéshozatali eljárásaiban, az új
öko-címke és környezetbarát termék minősítési kritériumok és útmutatók meghatározásában,
az EU ökocímke rendelet és az EU EMAS rendelet felülvizsgálati eljárásában. Támogatja e
rendszerek népszerűsítését, és kezdeményezi a minősített termékek és szervezetek
szabályozási könnyítését más eljárásokban.
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
Az Országgyűlés döntése alapján az FM látja el a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (hungarikum törvény) által létrehozott
Hungarikum Bizottság működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat.
A hungarikum törvény alapvető célja, hogy széles társadalmi összefogás kialakításával
azonosítsa, rendszerezze, közzétegye mind az országhatáron belül, mind a határon túl
megtalálható nemzeti értékeinket. További feladat a számba vett nemzeti értékek és
hungarikumok széles körű megismertetése, a nemzetkép építésének elősegítése, az értékek
megőrzése és védelme. Mindez fontos részét képezi a társadalom nemzeti tudatának,
öntudatának erősítésével kapcsolatos kormányzati politikának.
A tárca támogatási pályázatok kiírásával, illetve egyedi támogatási döntésekkel segíti,
bátorítja az értékek azonosítását, bemutatását, az értékek kiemelkedő voltának jobb
megismerését segítő helyi kezdeményezéseket, tevékenységeket.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017. évben
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok
FM fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

87 414,4

28 971,3

58 443,1

11 748

118 690,6

4 300,0

114 390,6

0

550,0

0,0

0,0

0

206 655,0

33 271,3

172 833,7

11 748
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III.1. Intézményekkel történő feladatellátás ágazatonként
Az FM összesen 11.748 fős létszámmal működő, szerteágazó intézményhálózattal
rendelkezik, mely eredményesen támogatja a tárca által felügyelt ágazatokat.
Az intézmények teljes támogatási előirányzata 58.443,1 millió forint, ezen felül további
28.971,3 millió forint tervezett bevétellel, vagyis összesen 87.414,4 millió forint kiadással
gazdálkodhatnak 2017. évben.
Az FM által felügyelt intézményrendszerben a kormányzati szerkezetátalakítások az alábbi
jelentősebb változásokat eredményezik:
A Kormány még 2015. évben elrendelte a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a
Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Kft. átalakítását költségvetési szervvé.
Az állam tulajdonában álló Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság
állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 337/2015.
(XI. 10.) Korm. rendelet és az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménes
Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi
költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 338/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a
fenti társaságok megszűntek és az ellátott állami feladatot 2016. január 1-jétől a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok és a Mezőhegyesi Állami Ménes, mint átvevő központi költségvetési
szerv látja el. A két új központi költségvetési szerv alapító és irányító szerve az FM.
A Nyugat-magyarországi Egyetem által fenntartott Roth Gyula Erdészeti, Faipari
Szakközépiskola és Kollégium, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásából négy intézmény fenntartói joga 2015. augusztus 31-ével szintén átvételre került
az FM által. A hivatkozott iskolák közül három szakiskola önálló költségvetési szervként
(Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola,
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Roth Gyula Erdészeti, Faipari
Szakközépiskola és Kollégium), két iskola pedig az FM-nél már meglévő költségvetési
intézmény tagintézményeként működik.
A fentiekben részletezett két döntés a 2016. évi költségvetési törvény elfogadásakor még nem
volt ismert, ezért a hivatkozott intézmények működési feltételeinek biztosításához szükséges
források csak a 2017. évi költségvetés tervezésének menetében épülnek be a központi
költségvetés szerkezeti rendjébe.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
(Vtv.) 2017. január 1-jén hatályba lépő 90. § (3a) bekezdése szerint a vadgazdálkodásért
felelős miniszter a fenntartható és szakszerű vadgazdálkodással és vadvédelemmel összefüggő
feladatokat tájegységenként, tájegységi fővadászok útján látja el. A tájegységi fővadászi
rendszer működtetéséhez biztosított többletforrások az FM igazgatása költségvetésében
kerültek megtervezésre.
Az FM intézményei címenként:
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1. cím Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
Az FM igazgatása a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet alapján a Kormány agrárpolitikáért, élelmiszerlánc-felügyeletért,
élelmiszeriparért,
erdőgazdálkodásért,
földügyért,
halgazdálkodásért,
ingatlannyilvántartásért, környezetvédelemért, természetvédelemért, térképészetért, valamint
vadgazdálkodásért felelős tagjának a munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének
ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.
A tájegységi fővadászi rendszer 2017. január 1-jétől az FM igazgatása szervezeti keretein
belül kezdi meg működését.
millió forintban, egy tizedessel
1. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

6 232,0

Bevétel Támogatás

147,6

6 084,4

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
724

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
FM-BM megállapodás KÉR rendszer

-2,9

-2,9

-10,0

-10,0

Tájegységi fővadász hálózat működtetése

400,0

400,0

OKIR Support

152,4

152,4

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalék képzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése
Többlet (jogcímenként)

2017. évi javasolt előirányzat

6 771,5

147,6

6 623,9

755

2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
A NÉBIH a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm.
rendelet alapján országos hatáskörű szerv, amely saját hatáskörben ellátja az
állategészségügyi, élelmiszerlánc-felügyeleti, növénytermesztési, talajvédelmi, tenyésztési,
erdészeti, vadászati, halgazdálkodási, takarmányozási, borászati, pálinkaellenőrzési,
növényvédelmi és egyéb mezőgazdasági feladatokat, végzi a tisztességtelen forgalmazói
magatartás elleni fellépéssel kapcsolatos feladatokat, továbbá országos labor- és fajtakísérleti
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hálózatot működtet. További kiemelt feladata a 2012. évben bevezetésre került
élelmiszerlánc-felügyeleti díj beszedése, az ehhez szükséges ellenőrzések lefolytatása,
valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) működtetése.
A NÉBIH részt vesz a feketegazdaság elleni küzdelemben, országos illetékességgel kiemelt
élelmiszerbiztonsági ellenőrzést végez, részt vesz az Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző Rendszerrel (EKÁER) kapcsolatos ellenőrzésekben, valamint szerepe van az
élelmiszerlánc tekintetében a létfontosságú rendszerelemek kijelölésében. A központi
élelmiszerlánc-ellenőrzési rendszer kifejezetten a csalás, a hamisítás, a súlyos
élelmiszerbiztonsági visszaélések és a minőségrontás felderítésére fókuszál. Ezen ügyek
felderítéséhez országos szintű kockázat- és adatelemzés, illetve láncszemlélet szükséges.
Az előző évekhez hasonlóan a NÉBIH-nek 2017. évben is kiemelten fontos feladata – a
Kormány programjával összhangban – az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában (20132022), az Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiában és az éves integrált ellenőrzési tervekben
foglalt feladatok végrehajtása, valamint az ország genetikailag módosított élőlény (GMO)
mentességének biztosításához szükséges vizsgálatok, ellenőrzések teljesítése. A Hivatal
folytatja a közétkeztetési főzőkonyhák élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi
szempontok szerinti minősítését.
2016. évtől új feladatként ellátja a faanyag-kereskedelmi lánc ellenőrzését. A NÉBIH a
Kormány által megfogalmazott élelmiszerlánc-biztonsági célok, azaz a magyar lakosság jó
minőségű, egészséges, biztonságos és hazai termékekkel való ellátásában kulcsszerepet tölt
be.
A NÉBIH ellátja a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat is az Európai
Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) hazai partnerintézményeként, emellett kijelölt nemzeti
kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors
vészjelző rendszerében (RASFF). Együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel (WHO)
és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével
(FAO), részt vesz a Codex Alimentarius munkájában.
A Hivatal bevételeinek csökkenése az élelmiszerlánc-felügyeleti díj rendszerében
bekövetkezett változás miatt következik be.
millió forintban, egy tizedessel
2. cím

2016. évi eredeti előirányzat

Kiadás

20 792,6

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
(tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat (tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stabilitási tartalékképzés,
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Bevétel

20 792,6

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

0,0

1 123

egyensúlyjavító csökkentés stb.)
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj változása
miatti bevételcsökkentés (2008. évi
XLVI. tv.)

-11 858,1 -11 858,1

Intézményi beruházás csökkentése

-983,7

-983,7

Közhatalmi bevétel támogatással
történő kiváltása

4 700,0

4 700,0

FELIR működtetési költségének
biztosítása

549,0

549,0

EKÁER kiemelt ellenőrzések
költségének biztosítása

154,0

154,0

2017. évi javasolt előirányzat

13 353,8

Többlet (jogcímenként)

8 934,5

4 419,3

1 179

3. cím Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)
A FÖMI feladatait a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes
szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján végzi.

−

−

−

−

−

A FÖMI ellátja a földügyi, földmérési, térképészeti, térinformatikai és távérzékelési
szakterület szakmai irányításával, fejlesztésével és adatszolgáltatásaival kapcsolatos,
valamint a vonatkozó téradat infrastruktúrák működtetését – a külön jogszabályokban –
biztosító hatósági és egyéb jogkörébe utalt országos feladatait.
A földügyi igazgatás központi szerveként külön jogszabályban meghatározott
feladatkörében országos illetékességgel ingatlanügyi hatóságként, valamint földmérési
és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró központi hivatal.
Feladatkörében a külön jogszabályokban meghatározott adatbázisok létesítésével,
fenntartásával, kezelésével és szolgáltatásával kapcsolatos dokumentumokra kiterjedően
országos földügyi és távérzékelési levéltárat tart fenn és működtet.
Ellátja a kutatás és fejlesztés feladatait és országos összhangjának biztosítását, a
kapcsolatok és a tudásbázis szervezését, a gyakorlat és a szakmai képzés közötti
összhang biztosítását, továbbá a nemzetközi kötelezettségekből származó feladatokat.
Kiadja a földmérő és földminősítő igazolványokat, valamint az ingatlanrendező
földmérő minősítéseket, továbbá vezeti ezek országos nyilvántartását.

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslatban a FÖMI részére előírt befizetési kötelezettség
összege 94,1 millió forint. A FÖMI 2017. évi költségvetési javaslata a feladatok lezárása
miatt már nem tartalmazza a MePAR térinformatikai adatbázisának KAP reformra történő
felkészítéséhez, átalakításához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges 98,2 millió forint
forrást. A Földhivatali Információs Rendszer (TakarNet) szolgáltatás csökkenő igénybevétele
következtében 2017. évben 80,0 millió forint közhatalmi bevétel csökkenés várható, a
működési bevétel viszont várhatóan 178,2 millió forinttal nő.
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millió forintban, egy tizedessel
3. cím
Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

2 153,2

Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás állományi
létszám
(fő)
2 055,0

98,2

290

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Determináció (MePar kivezetése)

-98,2

-98,2

Többlet (jogcímenként)
Bevételrendezés
2017. évi javasolt előirányzat

98,2

98,2

2 153,2

2 153,2

0,0

240

4. cím Ménesgazdaságok
A cím 3 intézményből áll:
−
−
−

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Mezőhegyesi Állami Ménes

A 2015. december 31-ig állami tulajdonú gazdasági társaságként működő Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. és a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Kft. 2016.
január 1-jétől költségvetési intézményként működik tovább az állam tulajdonában álló
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának
központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 337/2015 (XI. 10.) Korm. rendelet,
valamint az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő
Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által
történő átvételéről szóló 338/2015 (XI. 10.) Korm. rendelet alapján.
Az átalakulásra vonatkozóan 2015. év végén született döntésre tekintettel e két költségvetési
szerv 2016. évi költségvetésének megtervezésére nem volt mód a tervezés szakaszában, így a
működésükhöz szükséges előirányzatok nem szerepeltek az elfogadott 2016. évi költségvetési
törvényben. A központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal egyrészt sor került a XII. fejezet Földművelésügyi
Minisztérium 4. cím Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad elnevezésű előirányzat átnevezésére
Ménesgazdaságokra, másrészt az FM fejezeten belüli átcsoportosítással biztosításra kerültek
az új költségvetési szervek működéséhez szükséges források. A 2017. évi működés
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megalapozása érdekében a 2017. évi tervezés menetében az intézményi címre betervezésre
kerültek a korábban fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló források.
Az intézmények alapfeladatuk keretében ellátják:
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a jelentős nemzeti kincset jelentő shagya arab, arab telivér, angol telivér, nóniusz,
magyar sportló, ügető lipicai, továbbá gidrán ménes fenntartását,
az őshonos lófajták génmegőrzési célú tenyésztését, azért hogy a fajták megfeleljenek a
rájuk jellemző tradicionális jellegnek és használatnak, így biztosítva a hazai állomány
fajtára jellemző értékmérő tulajdonságainak megőrzését,
egyes lófajták sport célú tenyésztését, hogy a fajták megfeleljenek a modern kori ló- és
lovassport támasztotta nemzetközi igényeknek;
a fajták fenntartásához szükséges mén-előállítási és ménnevelési feladatokat, a hazai
populáció fenntartása és nemesítése érdekében;
termékenyítő állomások működtetését;
a fajták teljesítményvizsgálatához szükséges, mén- és kancavizsgák megszervezését,
lebonyolítását;
a magyar lótenyésztés idegenforgalmi célú bemutatását,
az állomány fenntartásához szükséges takarmány előállítását,
a tenyésztési cél eléréséhez, illetve a génfenntartáshoz szükséges nagy genetikai értékű
mén és kanca egyedek beszerzését,
fajták hazai nemesítése érdekében szükséges tenyészállat és szaporítóanyag exportot és
importot,
a tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlító versenyeken történő
vizsgálatát,
lótenyésztési és lovas szakember képzés terén szükséges gyakorlati feladatokat;
a nemzetközi és hazai versenyek szervezését, lebonyolítását,
a lovassport, lovasélet hagyományait ápoló múzeum és kiállítások fenntartását,
a fajtához kapcsolódó lovas hagyományok ápolását, népszerűsítését.

A bevételnövekedés a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok és a Mezőhegyesi Állami Ménes
működéséhez kapcsolódóan várhatóan realizálódó 2017. évi teljes bevételt jelenti, tekintettel
arra, hogy a 2016. évi költségvetési törvény nem állapít meg bevételi előirányzatot sem a két
intézmény tekintetében. A bevétel jelentős része a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
tulajdonában lévő kb. 116 km hosszú 20 kV-os villamos energiaellátó rendszer és a
gázhálózat működtetéséből származik, melyekkel Bábolna és Bábolna környéki
társaságoknak, intézményeknek szolgáltat energiát.
millió forintban, egy tizedessel
4. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

445,2

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
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Bevétel Támogatás

231,7

213,5

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
50

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Támogatás átcsoportosítás (20/8/1 Állami
ménesbirtokok szakmai feladatainak
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
terhére)

750,0

750,0

-281,5

-281,5

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése
Többlet (jogcímenként)
Bevételrendezés

3 511,7

3 511,7

2017. évi javasolt előirányzat

4 425,4

3 743,4

682,0

225

5. cím Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
Az MVH feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezik.
Az MVH alaptevékenysége keretében ellátja a Közös Agrárpolitika két alapja (Európai
Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA)) szerinti intézkedésekkel és a KAP egyéb, támogatás kifizetésével nem járó
piacszabályozási intézkedésekkel kapcsolatos kifizető ügynökségi feladatokat, a kölcsönös
megfeleltetéssel összefüggő, valamint a teljes egészében hazai költségvetésből folyósított
agrártámogatások igénybevételével, folyósításával összefüggő feladatokat, továbbá felel az
agrárkár-enyhítési eljárás lefolytatásáért.
Az MVH mindezek mellett a 2014-2020 programozási időszakban az EMVA tekintetében
közbenső szervi feladatokat is ellát. Az MVH felel a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott informatikai rendszerek működtetéséért, valamint nyilvántartások kezeléséért.
Az MVH a fentiek tekintetében ellátja:
−

−

−

−
−
−
−

az EMGA-ból, az EMVA-ból – beleértve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT)
alapján meghirdetett áthúzódó intézkedéseket –, valamint egyes, az Európai Unió
általános költségvetéséből finanszírozott támogatások esetén a kifizető ügynökségi;
az EMVA-ból finanszírozott támogatások esetében a 2014-2020-as időszak
vonatkozásában – az EMVA IH-val kötött megállapodás alapján – a közbenső
szervezeti;
az Európai Halászati Alapból (EHA) finanszírozott támogatások esetében – a Halászati
Operatív Program Irányító Hatóságával (HOP IH) kötött együttműködési megállapodás
alapján – a közreműködő szervi;
egyes, jogszabályban meghatározott körben és módon az egyes nemzeti hatáskörbe
tartozó mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő végrehajtási;
a fenti feladatok végrehajtásával összefüggő, feladatkörébe utalt nyilvántartási;
monitoring-adatgyűjtési, valamint
a törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott egyéb közigazgatási
feladatokat,
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−

−
−
−
−

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Részlege
tekintetében jogszabály, illetve az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító
Hatóságával (AVOP IH) kötött együttműködési megállapodás alapján, ellátja a
vidékfejlesztési intézkedések lebonyolításával összefüggő, valamint
a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből folyósított támogatások végrehajtásával
összefüggő feladatokat jogszabály, illetve az AVOP IH megbízása alapján, továbbá
az agrárkár-enyhítési eljárás lebonyolításával;
a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő hatósági eljárásokkal;
az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével és
továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

Az MVH működteti:
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszert; a Mezőgazdasági Parcella
Azonosító Rendszert (MePAR), amely a területalapú kifizetések kizárólagos hivatkozási
alapja;
az intézkedések kezelésére szolgáló nyilvántartási és ellenőrzési rendszereket;
a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartását;
a mezőgazdasági vagyoni értékű jogosultságok nyilvántartását;
a tejkvóta-nyilvántartási rendszert;
az intervenciós raktárregisztert;
a mezőgazdasági, halászati valamint mezőgazdasági célú általános csekély összegű (de
minimis) támogatások nyilvántartási rendszerét;
a monitoring adat-nyilvántartási rendszert;
a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázist, valamint
a Mezőgazdasági és Környezet Információs Rendszert.
millió forintban, egy tizedessel
5. cím

2016. évi eredeti előirányzat

Kiadás

14 696,3

Bevétel Támogatás

50,0

14 646,3

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
1 735

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése

-69,6

-69,6

Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

14 626,7

527

50,0

14 576,7

1 784

6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
Az FM fenntartása alá a 2015/2016-os iskolai tanévben összesen 49 agrár szakképző iskola
tartozik, melyek 64 feladatellátási helyen végeznek képzést. A szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 4/A. § (2) bekezdése alapján az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz
tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés kizárólag az
agrárpolitikáért, az élelmiszerlánc-felügyeletért, az élelmiszeriparért, az erdőgazdálkodásért, a
földügyért, a halgazdálkodásért, az ingatlan-nyilvántartásért, a környezetvédelemért, a
természetvédelemért, a térképészetért vagy a vadgazdálkodásért felelős miniszter által
alapított és fenntartott szakképző iskolában folyhat.
Az FM a teljes országot lefedő iskolahálózattal rendelkezik, ahol közel 24.000 diák tanul. A
Kormány az 1248/2015. (IV. 23.) határozatában elfogadta a Tessedik Sámuel
Agrárszakképzési Koncepciót, amely az agrár- és élelmiszeripar területén a fejlődés
lehetőségeit foglalja össze, és az átalakítás irányait is megszabja.
A szakképző iskolákban koordináltan, egységes elvek alapján folyik a képzés, amely igazodik
a munkaerőpiaci igényekhez. A duális képzési rendszerben megvalósuló gyakorlatorientált
képzések a vidék jövője szempontjából kiemelt fontosságúak. Az egységes és országos
szinten koordinált ágazati szakképzés ugyanis kiszolgálja a gazdálkodók, mezőgazdasági
vállalkozók igényeit, alapját adja a szakmai műveltség terjesztésének, a közép- és
felsőoktatásnak, a tudományos kutatásnak is. A vidéki lakosság művelődésének, a
polgárosodás megvalósításának alapfeltétele a fiatalok felkészítése a vidéki, a mezőgazdasági
tevékenység végzésére. A Kormány nemzeti programjában a vidékfejlesztés, az
élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint az ennek érdekében megvalósítandó oktatás, képzés
fejlesztése továbbra is elengedhetetlen feladat.
A szakképző iskoláknál elsősorban a felnőttképzési feladatokhoz kapcsolódóan, illetve a
tanulószerződésekből befolyó bevétek szerkezeti változása várható a 2017. évben.
Összességében 84,1 millió forint bevétel növekedés várható.
millió forintban, egy tizedessel
6. cím

2016. évi eredeti előirányzat

Kiadás

21 996,4

Bevétel Támogatás

4 614,2

17 382,2

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
EMMI-től átvett iskolák támogatási
előirányzatának szintre hozása (Kocsis Pál
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Szakközépiskola és Szakképző Iskola;
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium; Roth Gyula Erdészeti,

1 285,2

528

1 285,2

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
4 327

Faipari Szakközépiskola és Kollégium;
Eötvös József Szakképző Iskola és
Kollégium)
FM-NFM megállapodás Sulinet Program
finanszírozása

-12,0

-12,0

-48,2

-48,2

505,5

505,5

Többlettámogatás a zavartalan intézményi
működés biztosításának céljából

60,0

60,0

Bevételrendezés

84,1

84,1

23 871,0

4 698,3

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése
Többlet (jogcímenként)
Pedagógus életpálya modell

2016. évi javasolt előirányzat

19 172,7

4 490

7. cím Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
A címhez korábban tartozó közművelődési intézmények – a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ – 2015. július 1-jei
hatállyal összevonásra kerültek, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár néven.
Az intézmény egyedülálló, országos feladatot tölt be 2017. évben is a hungarikumok
bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az ország agráremlékeinek megőrzésében.
A közművelődésben betöltött szerepe túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a vidék és
a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az információs
rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményét alkotja. Nemzetközi kapcsolataival, a
külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a termelés fejlesztésének fontos bázisa.
A tápiószelei Blaskovich Múzeum fenntartói jogának átvételét követően, a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár filiáléjaként működik tovább.
millió forintban, egy tizedessel
7. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

536,9

529

Bevétel Támogatás

106,0

430,9

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
140

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Előirányzat átcsoportosítás – Blaskovich
Múzeum (20/5/8 Nemzeti agrártámogatások
fejezeti kezelésű előirányzat terhére)

24,0

24,0

-0,5

-0,5

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

560,4

106,0

454,4

146

8. cím Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK)
A vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról szóló
1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ (NAIK) megalakításával 2014. január 1-jével új alapokra helyeződött a tárca
közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó kutatóintézeti rendszer működtetése. Az
átalakítás célja a kutatások széttagoltságát, elaprózottságát és párhuzamosságát feloldó
integrált szervezeti keretek kialakítása volt. 2014. január 1-jével 6 (Állattenyésztési és
Takarmányozási Kutatóintézet, Erdészeti Tudományos Intézet, Halászati és Öntözési
Kutatóintézet, Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Mezőgazdasági
Biotechnológiai Kutatóközpont, Mezőgazdasági Gépesítési Intézet) költségvetési intézmény
összevonása valósult meg.
Ezen túlmenően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től 9 társasági formában működő (4
gyümölcstermesztési kutatóintézet, gabonakutató, fűszerpaprika és zöldségtermesztési
kutatóintézetek, tejgazdasági kísérleti intézet, valamint a húsipari kutatóintézet)
kutatóintézetből 5 társaság az integrált költségvetési intézmény szervezeti egységévé alakult
át. A felsőoktatásnak 2008. évben átadott badacsonyi és kecskeméti szőlészeti és borászati
kutatóintézetek 2014. évben már az intézethálózat részeként látták el feladataikat.
A költségvetési támogatás felhasználása az integrált szervezetben az eddigiektől eltérően,
feladatalapú gazdálkodás keretében valósul meg már 2014. évtől, ami pontos visszajelzést ad
a kijelölt szakmai célok és az elérésükhöz igénybe vett ráfordítások kapcsolatáról. Mindez a
jövőbeni eredménycentrikus, hatékony és átlátható működést segíti elő. A gazdálkodókkal
való partneri együttműködés fejlesztése mellett 2017. évben továbbra is kiemelt feladat a
kutatói állomány pótlásának és újjáépítésének továbbvitele, mivel a hosszú távú stabilitásnak
és eredményességnek alapja a felkészült, motivált, az új kihívásokra nyitott, túlnyomórészt
fiatal utánpótlás megléte.
Az integrált intézmények az agrárpolitikai célkitűzések mentén többek között ellátják az
állattenyésztési és takarmányozási kutatás-fejlesztési, az erdőgazdálkodás fejlesztésére
irányuló komplex kutatásokat, továbbá a fenntartható halászat és haltenyésztés fejlődésére, a
vízerőforrás-gazdálkodási és akvakultúra rendszerek fejlesztésére irányuló, az élelmiszer-
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tudományi, növénynemesítési, növénytermesztési, állattenyésztési és biotechnológiai
kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket, valamint a mezőgazdaság gépesítésének fejlesztéseit,
kutatómunkáit. Az intézetek aktív szerepet töltenek be a szőlészet-borászat és a
gyümölcságazat működtetését, korszerűsítését segítő feladatok ellátásában is. A NAIK
egyúttal több területen meghatározó szereplője a hazai génmegőrzésnek is. A
kutatóintézeteknek a szaktanácsadási tevékenységekben való egyre aktívabb közreműködése a
gazdálkodók ismereteinek bővülését segíti elő.
A NAIK bevételei a készletértékesítésből származó források várható visszaesése miatt kis
mértékben csökkennek.
millió forintban, egy tizedessel
8. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel Támogatás

5 054,9

1 933,3

-132,9

-132,9

3 121,6

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
767

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Bevételrendezés
Intézményi beruházás csökkentése

-39,5

-39,5

Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

4 882,5

1 800,4

3 082,1

767

10. cím Génmegőrzési intézmények
A címhez tartozó két intézmény a Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK), valamint a
Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK). A NÖDIK és a HáGK önálló intézményként való
2010. évi újbóli létrehozása az első lépése volt a hazai genetikai erőforrásokért felelős
intézményrendszer kialakításának. Mindkét intézmény központi szerepet tölt be a
génmegőrzési tevékenység szakmai koordinálásában.
1. NÖDIK
Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található a NÖDIK-ben,
melyet több mint ötven éve alapítottak. A nemzetközi szinten is elismert szakmai munkát
végző intézmény mintegy 88.000 tétel szántóföldi és zöldségnövény genetikai erőforrás
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megőrzését biztosítja és ezzel a világ 13. legjelentősebb génbankjaként tartják számon. Az
intézmény feladata az országos szántóföldi és zöldségnövény génbankgyűjtemények
fejlesztése, emellett az intézmény új feladata a növényi génmegőrzési tevékenységek
szakmai koordinációja, illetve egy új növényi génbankhálózat kialakítása.
Az önálló intézmény fontos feladata ugyanakkor a régi tájfajták köztermesztésben való
újbóli elterjesztése. Mivel ezek nem nagyüzemi, hanem kisüzemi, illetve családi
vállalkozások számára jelentenek ideális választékot, több kézimunkával, de lényegesen
kevesebb vegyszerhasználattal termelhető fajták, termelésbe vonásuk többek között elősegíti
a minőségi élelmiszerellátást, a biogazdálkodást és munkahelyeket teremt, csökkentheti
falvainkban a munkanélküliséget. Mindemellett a hazai kultúrflóra takarmányozásra
alkalmas növényi genetikai erőforrásait felhasználva hozzájárul a hazai GMO mentes
takarmányozás alapjainak megteremtéséhez, a HáGK-val együttműködésben.
2. HáGK
A háromszintű (génvédelem, génmegőrzés, génmentés) haszonállat-génmegőrzési rendszer
biztonságos és gazdaságilag is hatékony működtetéséhez – a hatósági, nyilvántartási
feladatokon túl – szükséges a szakmai koordináció, amely költségvetési keretek közt
működő, FM háttérintézmény létrehozásával volt megvalósítható. Az említetteken túl,
önálló költségvetési szervként szerepe van az egyes alrendszerek (génbankok, tenyészetek,
termelő állományok) létrehozásában, működtetésében, a régi magyar haszonállatfajtákkal
kapcsolatos oktatási, kutatási és bemutatási feladatok ellátásában, termelési célú
mintaintegrációk, helyi, kistérségi vagy nagyobb régióra kiterjedő haszonállatgénmegőrzési programok szervezésében, továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatok
kialakításában és ápolásában.
A HáGK kutatási és tenyésztési feladatai mellett egyes régi magyar fajták megőrzésének
központi intézménye, a kezdetektől mind a mai napig. Tevékenységéhez tartozik a kárpátmedencei haszonállat-tájfajták génmentési programjának szervezése és nukleusz
állományaik kialakítása (Géngyűrű program), regionális génmegőrzési központ kialakítása
(Kecskemét), a haszonállatok és a mézelő méh GMO-mentes takarmányozási feltételeinek
kutatása, fejlesztése és gyakorlati alkalmazása, hazai kultúrnövény-fajták és takarmányalapanyagok felhasználásával, a NöDiK-kel együttműködésben.
millió forintban, egy tizedessel
10. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

792,6

Bevétel Támogatás

177,0

615,6

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Takarmánybázis és méhlegelőinek
kialakítása, GMO-mentes kísérleti

35,0
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35,0

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
110

takarmányok gyártásának és vizsgálati
feltételeinek fejlesztése hazai alapanyagok
felhasználásával (20/5/8 Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű
előirányzat terhére)
Őshonos magyar terelő-, pásztor- és
vadászkutya-fajták funkcionális
tenyészeteinek, állami génbankjainak
kialakítása a nemzeti park igazgatóságok,
erdőgazdaságok és a HáGK, mint tenyésztő
és tenyésztési koordinátor
együttműködésében (20/5/8 Nemzeti
agrártámogatások fejezeti kezelésű
előirányzat terhére)

30,0

30,0

-60,0

-60,0

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

797,6

177,0

620,6

110

12. cím Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
Az OMSZ az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.)
Kormányrendelet 2. és 3. §-aiban rögzített feladatok és hatáskör alapján végzi munkáját.
Ennek keretében földfelszíni, magas légköri és távérzékelési meteorológiai mérő-, észlelő-,
távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt, a mért adatokat
adatbázisában tárolja, archiválja.
A saját meteorológiai alapadataiból és nemzetközi megállapodások alapján átvett adatokból,
számításokból – ideértve a klimatológiai tevékenységet is – további számításokat,
elemzéseket és előrejelzéseket készít.
A Kárpát-medence területére nagy tér- és időbeli felbontással modell előrejelzéseket készít,
elsősorban a meteorológiai veszélyjelzési feladatok ellátása érdekében, és az ehhez
kapcsolódó időjárás-előrejelző modelleket, valamint a szükséges informatikai infrastruktúrát
fejleszti és működteti.
Rendszeres tájékoztatást nyújt interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai adatokról,
rövid-, közép- és hosszú távú előrejelzésekről. Időjárási veszélyhelyzetekkel összefüggésben
az élet-, egészség-, vagyon-, katasztrófavédelmi és egyéb kárelhárítást érintő kérdésekben
azonnal tájékoztatja a lakosságot, illetve az ilyen irányú intézkedésekre feljogosított
szerveket. Üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásnál hatósági
feladatokat gyakorol.
Az OMSZ a fentieken túl ellátja az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
minőségirányítási és adatközponti feladatait. Nemzetközi szerződésekből eredő jelentési
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kötelezettségének teljesítése érdekében előkészíti a környezeti levegő minőségének állapotára
vonatkozó adatokat, légszennyező anyagokra vonatkozóan emissziós leltárt készít és vezet.
Az ország területére repülésmeteorológiai kiszolgálást nyújt és együttműködés keretében
meteorológiai szolgáltatást biztosít a Magyar Honvédségnek. Nemzetközi megállapodások
alapján a mért és észlelt adatokat a meteorológiai szervezeteknek átadja és tőlük átveszi.
millió forintban, egy tizedessel
12. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

1 617,1

Bevétel Támogatás

1 115,0

502,1

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
194

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése

-54,4

-54,4

Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

1562,7

1 115,0

447,7

195

14. cím Nemzeti park igazgatóságok
A címhez tíz nemzeti park igazgatóság (NPI) tartozik:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Az NPI-k a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján állami
alaptevékenységük keretében:
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−

−
−
−
−
−
−

−
−

−

−
−
−
−
−

ellátják a védett és fokozottan védett, élő és élettelen természeti értékek, természeti
területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos
feladatokat;
a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak
tekintetében;
a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel
kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat;
a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat;
az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint
a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos
feladatokat;
vezetik a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek,
valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodnak a természetvédelmi célú
nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve
működtetik a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert,
együttműködnek más információs és ellenőrző rendszerekkel;
közreműködnek az erdővagyon-védelmi tevékenységben;
közreműködnek a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes
növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, fajták és ezek
génkészletei) védelmében;
kiemelt feladatukként közreműködnek az őshonos és régen honosult állatfajták, illetve
veszélyeztetett állatfajták és ezek génkészleteinek védelmében, jelentős szerepet
vállalnak az őshonos és régen honosult mezőgazdasági állatfajok és -fajták és a hazai
ebfajták megőrzésében;
véleményezik a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és
programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
együttműködnek az örökségvédelmi szakigazgatási szervekkel, azok külön
jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;
kapcsolatot tartanak természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és
természetes személyekkel;
segítséget nyújtanak a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi
önkormányzatoknak;
kapcsolatot tartanak a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel, a jogszabályokban
meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.

Az alapfeladataik ellátása érdekében az NPI-k, mint a védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért kijelölt felelős szervek, működtetik a természetvédelmi
őrszolgálatot, mely területi jelenléttel biztosítja a természeti érdekek sérülésének
megakadályozását. Az NPI-k a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a
természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkeznek.
Fentieken túl az NPI-k a természetvédelmi célok és eredmények bemutatása érdekében egyre
hangsúlyosabb feladatokat látnak el a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási
célú, valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartásával és működtetésével.
Az NPI-k működése a legtöbb esetben a gazdaságilag elmaradott vidéki térségekre
koncentrál, ezeken a területeken esetenként egyedüli munkaadók. Mérhető gazdasági
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hozadéka és népességmegtartó ereje van az általuk elnyert forrásokból történő fejlesztéseknek
és az évek óta jól működő közmunkaprogramnak.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ellátja továbbá a Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft. felett a tulajdonosi joggyakorlásból eredő feladatokat.
A 2017. évre jelzett bevételi többlet szolgáltatások nyújtásához (ökoturisztikai látogatóhelyek
bevételei, újonnan vásárolt földek bérbeadása), továbbá egyes agrártámogatások eredeti
előirányzatként történő megtervezéséhez kapcsolódik.
millió forintban, egy tizedessel
14. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

7 004,6

Bevétel Támogatás

4 136,1

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

2 868,5

719

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése

-350,6

-350,6

Többlet (jogcímenként)
Bevételrendezés

1 155,3

1 155,3

2017. évi javasolt előirányzat

7 809,3

5 291,4

2 517,9

1 035

15. cím Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF)
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbi
feladatokat látja el:
Az OKTF állami alaptevékenysége körében
−
−

szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges,
tevékenysége során keletkezett adatokat;
elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;
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−
−
−
−
−
−
−
−

közreműködik a területi szervek FM szakmai irányításból eredő feladatainak
ellátásában;
ellenőrzi a területi szervek hatósági munkáját;
véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;
a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése
alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági
feladatokat;
ellátja az integrált szennyezés-megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák műszaki
dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos feladatokat;
ellátja a továbbképzési feladatokat;
ellátja a hulladékgazdálkodás kapcsán a közszolgáltatási tevékenység minősítését.

Az OKTF 2015. január 1-jétől az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten (OKTF
NHI) keresztül
−
−
−

−
−
−
−

közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és
hasznosítását;
előkészíti az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (OGyHT) és gondoskodik a
jóváhagyott OGyHT végrehajtásáról;
ellenőrzi a vele szerződéses kapcsolatban állók, illetve a pályázatok, illetve szolgáltatás
megrendelések kedvezményezettek által a termékdíjköteles termékből képződött
hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét;
nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás - tevékenységi körébe tartozó folyamatait;
támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését;
innovációs tevékenységet folytat a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése érdekében;
közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők
ellátásában.

Az OKTF elvégzi továbbá a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának
céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a hulladéklerakási járulék
befizetési kötelezettségének körében felmerülő pénzügyi, számviteli, hatósági, ellenőrzési és
ügyviteli feladatokat.
Az OKTF 2017. évre tervezett bevételeinek változása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység minősítési eljárásához kapcsolódó, igazgatási szolgáltatási díjból származó
források csökkenése miatt következik be.
millió forintban, egy tizedessel
15. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

2 493,9

Változások jogcímenként:
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Bevétel Támogatás

355,0

2 138,9

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
310

Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Bevételrendezés

-32,0

Intézményi beruházás csökkentése

-32,0

-113,2

-113,2

Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

2 348,7

323,0

2 025,7

310

17. Cím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA)
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény alapján a Nemzeti Földalap az
állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi
földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet szolgáló vagy ahhoz szükséges
művelés alól kivett földek összessége. A Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében a
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter az NFA révén
gyakorolja.
A Nemzeti Földalap rendeltetése különösen:
−
−
−

−
−
−
−
−

működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú végzettséggel
rendelkező agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása;
a földpiac élénkítése és szabályozása;
a termőföld magánosítása során létrejött, a hatékony mezőgazdasági hasznosításra
alkalmatlan birtokszerkezet vidékfejlesztési célokkal összehangolt javításának
támogatása, a versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése;
birtokrendezés, birtok-összevonási célú földcseréhez szükséges termőföld biztosítása;
különleges termesztési célok megvalósításához tartalék terület biztosítása;
az erdővagyonnal való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése;
szociálisan hátrányos helyzetűek megélhetésének elősegítése érdekében szervezett
mezőgazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása;
az oktatás és a tudományos kutatás céljainak, a mezőgazdasági, genetikai háttér
fenntartásának, megőrzésének szolgálata.

Az NFA a nemzeti földvagyonnal való gazdálkodását mindenekelőtt nyilvános pályázat útján
történő haszonbérletbe, vagyonkezelésbe adással, földcserével, elővásárlási jog gyakorlásával
és földvásárlással, nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladással, a legnagyobb
nyilvánossággal és átláthatósággal végzi. Az NFA a földvagyonról és annak hasznosításáról
naprakész nyilvántartást vezet. Az NFA rábízott vagyonát külön vagyonfejezet (XLIV. A
Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet) tartalmazza, így az FM
fejezetben csak az intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadások jelennek meg.

538

millió forintban, egy tizedessel
17. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

2 449,8

Bevétel Támogatás

0,0

2 449,8

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
250

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése

-130,4

-130,4

Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

2 319,4

0,0

2 319,4

250

18. cím Herman Ottó Intézet (HOI)
A Herman Ottó Intézet az egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és
környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2015. (VI. 12.) Korm.
rendelet alapján 2015. július 1-jén, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet névváltozásával, illetőleg a Nemzeti Környezetügyi Intézet
beolvadásával jött létre.
A HOI feladata
−
−
−

−

az agrárszakképzéshez kapcsolódó tankönyvkiadás, illetve az FM tulajdonú tudományos
folyóiratok gondozása;
az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési tevékenységek szakértői névjegyzékének
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
az igazságügyi szakértői névjegyzékhez kapcsolódó mező- és erdőgazdálkodási,
valamint az élelmiszer-ipari területeken az igazságügyi szakértői tevékenységek
folytatásához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadása;
az FM illetékességi körébe tartozó szakképesítések iskolarendszerű és iskolarendszeren
kívüli képzései szakmai vizsgáihoz vizsgatételek készíttetése és biztosítása.

A HOI
−

Országos Szakmai Vizsgaszervező Központként működik a miniszter illetékességi
körébe tartozó, államilag elismert (az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott)
szakképesítések esetében;

539

−

−
−

−
−

−

−

−

nemzetközi kapcsolatokat alakít ki és tart fenn a nemzetközi szakképző intézményekkel,
szakképzéssel kapcsolatos nemzetközi projekteket koordinál, továbbá közreműködik a
szakképzéssel kapcsolatos pályázati tevékenységekben;
külföldi szakmai gyakorlatokat szervez (a közép- vagy felsőfokú) környezetügyi- és
agrárvégzettséggel, szakképzettséggel rendelkező fiatalok részére;
a földművesként történő nyilvántartásba vételhez szükséges hatósági bizonyítványokat
készít, közép- és felsőfokú agrár-szakképzettségek jogszabályokban meghatározott
megfeleltetési feladatait látja el;
a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan szervezi és bonyolítja a kerti munkás,
állatgondozó és sajtkészítő tanfolyamokat;
a környezetügyi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányokat,
vizsgálatokat végez, jelentéseket készít, illetve alapozó kutatási tevékenységeket
koordinál és monitoroz;
a környezetügyi szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez
háttéranyagokat készít, helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket
készít és részt vesz a stratégiák és tervek készítésében;
közreműködik az európai uniós források felhasználásával megvalósuló egyes
környezetvédelmi projektek tervezésében, valamint a források felhasználásával
megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések, projektek
megvalósításában;
teljes körű pályázatkezelői feladatokat lát el a nemzeti forráson alapuló Tanyafejlesztési
Program és Nemzeti Értékek és Hungarikumok Pályázat megvalósításában.

A Herman Ottó Intézet feladatellátásában történik az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(IKSzT) program szakmai módszertani központjaként, működési tevékenységük koordinált
összefogása, nyomon követése. A HOI feladataihoz tartozik az Esélyegyenlőségi, illetve a
Magyar Tanyákért Programiroda, a Magyar Falusi- és Zöldturizmus Programiroda, továbbá az
Agrár Népfőiskolákért Programiroda programjainak lebonyolítása is.
A HOI bevételei a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványokhoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díj megszűnése miatt kismértékben csökkennek.
millió forintban, egy tizedessel
18. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

874,3

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
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Bevétel Támogatás

312,8

561,5

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
53

Bevételrendezés

-8,0

-8,0

0,0

Intézményi beruházás csökkentése

-6,0

-6,0

17,5

17,5

Többlet (jogcímenként)
Állami rezsicsökkentés miatt kieső bevétel
pótlása (gépkezelői jogosítványok ingyenessé
tétele)
2017. évi javasolt előirányzat

877,8

304,8

573,0
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19. Cím Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)
Az AKI az FM klasszikus háttérintézményeként elsősorban adatgyűjtési, statisztikai és
elemzési, valamint ökonómiai kutatási feladatokat lát el az agrárgazdaság területén.
Az AKI feladatai között meghatározó szerepet játszik a Tesztüzemi Rendszer finanszírozása.
A Rendszer (angolul Farm Accountancy Data Network, FADN) az európai gazdák
jövedelmének becslésére 1967-ben létrehozott üzemgazdasági információs rendszer, amely
2%-os reprezentatív mintaadataival becsüli meg az alapsokaság jövedelmi és pénzügyi
mutatóit. A FADN minden EU tagország számára kötelező, magyarországi alrendszerét, a
Tesztüzemi Rendszert – az FM delegálásából – az AKI működteti.
A FADN adatokat nemcsak a KAP kialakításához és hatásvizsgálatához használják, hanem
fontos információforrást jelent a hazai agrárpolitikai döntéshozók számára is. Az AKI
nemcsak a tesztüzemi adatfeldolgozást végzi el, hanem számos hazai és nemzetközi
projekthez kapcsolódó mikroökonómiai kutatást végez, melyek a tesztüzemi adatokra
épülnek.
Az AKI működteti az EU tagországok számára ugyancsak kötelezően előírt adatszolgáltatást,
a Piaci Árinformációs Rendszert (PÁIR), továbbá működteti a 2014. évben kiépített és
elindított Sertésinformációs Rendszert is, amely a sertéstenyésztés fellendítését hivatott
szolgálni az ágazat számára legfontosabb információkkal.
Az Intézet működteti az Agrárstatisztikai Információs Rendszert (ASIR) is, amely statisztikai
adatgyűjtési feladatokat lát el az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében. Ez az
adatgyűjtés részben EU-s előírások alapján kötelezően végrehajtandó, részben az állami
intézményrendszeri és a szakmai, kutatói igények kielégítését szolgálja.
Az AKI-nál 2017. évben kismértékű működési bevétel növekedés várható.
millió forintban, egy tizedessel
19. cím

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

1 032,8

541

Bevétel Támogatás

105,0

927,8

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)
131

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Intézményi beruházás csökkentése

-0,1

-0,1

Többlet (jogcímenként)
Bevételrendezés
2017. évi javasolt előirányzat

21,7

21,7

1 054,4

126,7

927,7
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A 2017. évben összesen 114.390,6 millió forint támogatás áll rendelkezésre a fejezeti
kezelésű előirányzatokon.
A fejezeti kezelésű előirányzatok közül legjelentősebb támogatásnövekedés az új néven
szereplő „Nemzeti agrártámogatások” (volt Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
előirányzat), az „Igyál tejet program”, valamint az új előirányzatként megjelenő „Sertések
reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés
támogatása” előirányzatokon található.
A tárca költségvetésében a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő változás, hogy a Folyó
kiadások és jövedelemtámogatások elnevezés Nemzeti agrártámogatások névre, az
Erdőfelújítás elnevezés Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban elnevezésre, az Erdőtelepítés,
erdőszerkezet-átalakítás, fásítás elnevezés Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti
nevelés elnevezésre, a Nemzeti agrárkár enyhítés elnevezés Nemzeti agrárkár-enyhítés
elnevezésre változik.
Az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó, mezőgazdasági piacok támogatását célzó
támogatások továbbra is a tárca költségvetésében maradnak. Így a belpiaci támogatások egy
részéhez (Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program, Méhészeti Nemzeti Program)
kötelezően kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatáshoz szükséges források is a tárca
költségvetésében jelennek meg. Változás azonban ezen előirányzatokkal kapcsolatban, hogy
az eddig a 20/4 alcímen található Egyéb uniós támogatásokat kiegészítő támogatások
áthelyezésre kerültek a 20/20/1 jogcímre, Uniós programok kiegészítő támogatása
elnevezéssel.
A 2017. évi költségvetésben két új előirányzat jelenik meg a fejezeti kezelésű előirányzatok
között, a 20/3/35 jogcímen az „Állatvédelem támogatása”, valamint a 20/5/12 jogcímen a
„Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való
mentesítés támogatása” előirányzat.
A korábban a 20/2/11 jogcímen szereplő „Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása”
fejezeti kezelésű előirányzat – a Kormány döntése értelmében – 2017. évtől a XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumban szerepel.
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20/1 Beruházások alcím
20/1/21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése
Az előirányzat a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság Lovasközpontjának fejlesztésére
használható fel. A beruházás előkészületi munkálatai 2013-ban, míg a beruházás kivitelezése
2015. évben kezdődött el, a 2017. évre biztosított támogatás fedezi a beruházás folytatásához,
befejezéséhez szükséges forrásokat.
20/1/21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 760,0

0,0

2 760,0

-1 183,5

0,0

-1 183,5

1 576,5

0,0

1 576,5

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Beruházás befejezése miatti támogatás
kivezetés
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/2 Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím
Az alcím a környezetvédelmi ágazathoz kapcsolódó előirányzatokat tartalmazza, melyek
közül kiemelkedik az OKTF NHI szakmai feladatainak támogatására szolgáló előirányzat,
valamint a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében,
törvényben előírt földvásárlások és kisajátítások fedezetéül szolgáló természetvédelmi
kártalanítás előirányzata. A törvényi előirányzatok elnevezései egyértelműen utalnak a
felhasználási célokra. Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének
szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák.
20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás
Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel
elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási,
kármegelőzési igények, és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek, a
védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti területek védettségi
szintjének helyreállításáról szóló törvény és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerinti területvásárlások, kisajátítások és kártalanítási igények,
a területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő adminisztratív, a védett és
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védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó
adatgyűjtési és adatkezelési, valamint a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések
megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek.
Az előirányzat kedvezményezettjei a környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságként eljáró
kormányhivatalok és a Nemzeti park igazgatóságok, valamint e törvénytervezet 1.
mellékletének XLIV. Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete.
20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 200,0

0,0

1 200,0

1 200,0

0,0

1 200,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása
Az előirányzatnak a természetvédelmi szakterületet érintően van kiemelkedő szerepe. Ennek
alapján valósul meg az uniós és egyéb nemzetközi források minél szélesebb körű
kihasználása, tekintettel arra, hogy a legtöbb nemzeti parki fejlesztés csak uniós források
bevonásával valósulhat meg.
Az előirányzat elsősorban a nemzetközi (európai uniós alapok: LIFE, LIFE+, INTERREG,
ETE, KEHOP, és Svájci Alap) nyertes pályázatok támogatását szolgálja, kiemelten az
önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása
utáni előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának
megteremtését. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a Nemzeti park igazgatóságok, de
emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minősítésű
természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is
lehetnek kedvezményezettek. A 2017. évben folytatódik a Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft. LIFE+ projektje. A támogatási összeg a természetvédelmi célú
élőhely-rehabilitációra és kezelésre kerül felhasználásra, fásítások megszüntetésével,
legeltetéshez kapcsolódó pásztorszállás, gémeskút felújításokkal, karám- és kerítésépítéssel,
örökségvédelmi tanulmányok készítésével és további fejlesztések végrehajtásával
kapcsolatosan.
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20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

207,9

0,0

207,9

-144,0

0,0

-144,0

63,9

0,0

63,9

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Determináció (1031/2014. (II. 3.) Korm.
határozat alapján biztosított LIFE+ projekt
önrész)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/2/14 Állami
megvalósításában

feladatok

átvállalása

a

Nemzeti

Környezetvédelmi

Program

Az előirányzat célja a környezetvédelmi törvényben (1995. évi LIII. tv.) és a
természetvédelmi törvényben (1996. évi LIII. tv.) megadott átfogó nemzeti környezetvédelmi
és természetvédelmi célok Nemzeti Környezetvédelmi Programban részletesen azonosított
céljainak – 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat – hatékonyabb teljesítése, különösen a
környezetüggyel és természetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok vonatkozásában,
figyelemmel a közpénzekkel és a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos előírásokra. Az
előirányzat felhasználása pályázat és egyedi elbírálás útján történik.
Pályázat útján (Zöld Forrás Pályázat) a környezet és természet védelmét, értékeinek
megőrzését közvetlenül elősegítő programokat folytató társadalmi szervezetek részesülhetnek
támogatásban, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaihoz kapcsolódó feladatok közül a
részükről hatékonyan és eredményesen ellátható feladatok átvállalásán keresztül.
Egyedi elbírálás útján az FM-hez beérkezett egyedi kérelmek alapján, a tárcafeladatokhoz
illeszkedően nyújtható támogatás a civil szervezetek számára is.
20/2/14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

81,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
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Bevétel
0,0

Támogatás
81,0

stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

81,0

0,0

81,0

20/2/21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos
kiadások
Az előirányzat célja a Kormány által elfogadott, a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés
ágazatközi intézkedési programban meghatározott, az FM felelősségi körébe tartozó feladatok
végrehajtása és a program monitorozásához szükséges mérések, vizsgálatok,
állapotértékelések elvégzése, összhangban az 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozatban
foglaltakkal. Az előirányzatból a környezeti levegő minőségének fenntartásához és
javításához, illetve az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető
légszennyezettség kialakulásának megelőzéséhez nyújtható költségvetési támogatás.
Az előirányzat kedvezményezettjei költségvetési szervek, kutatóintézetek, gazdasági
társaságok, valamint civil szervezetek.

20/2/21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

54,0

Bevétel
0,0

Támogatás
54,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
átcsoportosítás a 20/3/35 Állatvédelem
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára

-24,0

-24,0

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

30,0

0,0

30,0

20/3 Agrár célelőirányzatok alcím
Az alcímhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok az agrárágazatban olyan célok
megvalósítását finanszírozzák, amelyek egyrészt az intézményrendszeren keresztül
valósulnak meg, másrészt a tárca feladatainak megvalósítását segítő külső szervezetek vehetik
igénybe, így a kamarák állami feladataik teljesítésére. Az alcímhez tartozó előirányzatok
közül kiemelést érdemel a Tanyafejlesztési Program, a hungarikumok és nemzeti értéktár
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megőrzésének, népszerűsítésének támogatása, valamint az osztatlan földtulajdon kimérésének
költségeihez rendelkezésre álló források. A törvényi előirányzatok elnevezései egyértelműen
utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás
ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák.
20/3/2 Agrárkutatás támogatása
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az agrár- és környezetügyi közhasznú
kutatás+fejlesztés+innovációs (K+F+I) témákra, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat
ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítására, a K+F+I feladatok
végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozására, továbbá a kutatói utánpótlás
biztosításának elősegítésére és a kutatási szervezet továbbfejlesztésére, vonatkozó
tevékenységek támogatására használható fel. Az előirányzatról kerül finanszírozásra a
kutatóintézetek és az ágazat gyakorlati szereplői közötti innovációs együttműködések
kialakulásának elősegítése, az agrárkutatási tevékenységet érintő információk közzétételének
és ismeretterjesztő rendezvények, valamint a hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi
kutatási és kutatásszervezési feladatok támogatása.
A Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság
részére történő átadásáról szóló 1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat végrehajtásával
összefüggésben az előirányzat tartalmazza a Tokaji borvidék szőlészeti és borászati kutatási
feladatainak céltámogatását is.
20/3/2 Agrárkutatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

141,4

0,0

141,4

141,4

0,0

141,4

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/3/4 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása
A támogatás a határon túli magyar gazdaszervezetek szakmai programjainak – elsősorban
falugazdász-hálózat működtetése, magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai
konferenciákon való részvétel, oktatási, szakképzési, agrárfejlesztési és környezetvédelmi
programok szervezése – megsegítését szolgálja. Az előirányzatról kerül finanszírozásra a
Kárpát-medencei agrár- és környezetvédelmi együttműködésekben résztvevő és a határon
átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar
gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak
egyedi támogatása.
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A kifizetések jogi hátterét a szervezetekkel kötött támogatási szerződések képezik, melyekhez
szervezetenként külön programterv készül, rögzítve a felhasználás pontos jogcímeit is.
20/3/4 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/3/5 Tanyafejlesztési Program
Az előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával, sajátos értékeinek megmentésével és
a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek, valamint a tanyai
életmód minőségének javításával kapcsolatos tevékenységek finanszírozása. A program
települési és térségi kihatású, valamint egyedi – tanyai gazdálkodókat érintő – fejlesztéseket is
támogat annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több tanyás településre és tanyára
eljusson, illetve a lehetőségekhez mérten minél több, a tanyák szempontjából kiemelt célt
kezeljen. A Tanyafejlesztési Program célterületei a Vidékfejlesztési Program célkitűzéseivel
összhangban kerültek kialakításra.
Ennek megfelelően támogatás vehető igénybe többek között a tanyák, valamint az alföldi
tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekre, a
tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére, a tanyai lakosok lakóépületeit, valamint lakó- és
vagyonbiztonságát szolgáló egyéni fejlesztésekre, valamint az országos zártkerti szociális
mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok végrehajtására, továbbá a határon
túli együttműködések és a tanyakollégiumok kialakítására.
20/3/5 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

1 225,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
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Bevétel
0,0

Támogatás
1 225,0

Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

1 225,0

0,0

1 225,0

20/3/6 Hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
Az előirányzat célja a hungarikumok és nemzeti értékek széles körben való megismertetése,
népszerűsítése, kutatása és gondozása. Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglalt, valamint a
Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges alábbi
feladatok:
−
−
−
−
−
−
−

a hungarikum tanúsító védjegyre grafikai pályázat kiírása és a védjegy lajstromozása;
a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap
működtetése, fejlesztése, karbantartása;
szakmai útmutatók készítése;
szakmai felkészítő képzések, szakmai tanácsadás és nemzeti érték-hungarikum
tájékoztató konferenciasorozat és rendezvények szervezése;
hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése;
a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása;
a határon túl fellelhető hungarikumok népszerűsítése és megismertetése érdekében az
érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással, valamint a
lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben
felmerült és igazolt költségeinek finanszírozása.
20/3/6/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/3/8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
Az előirányzat elsősorban az agrárágazatban tevékenykedő kis és közepes családi gazdaságok
érdekképviseletét ellátó agrárágazati szakmai szervezetek fennmaradásának elősegítését,
hatékony működését, a vidék megtartó erejének fenntartását szolgálja.
Az ágazati civil szervezetek a társadalom azon jelentős szegmensét képviselik, mely a
kormányzati célok megvalósításában erőteljes politikai támogatást tud nyújtani a tárca
számára. Tevékenységük támogatása teljes mértékben összhangban áll a Kormányprogram
öngondoskodás, új munkahelyteremtés területén kitűzött célkitűzéseivel.
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20/3/8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

107,5

0,0

Támogatás
107,5

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és
képviseletek támogatására biztosított többlet

2,5

2017. évi javasolt előirányzat

2,5

110,0

0,0

110,0

20/3/10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
Az előirányzat célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Magyarország Parlagfű elleni Rövid és
Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozatban foglalt
célprogramok finanszírozása, mely magában foglalja a parlagfű elleni védekezés
hatékonyságát célzó tudományos módszerek kifejlesztésének, kutatásának támogatását,
valamint stratégiai célként az ebből származó információ legszélesebb körben történő
terjesztését.
Az előirányzat céljaival összhangban erősíteni kell a továbbiakban is a nemzetközi
összefogást a parlagfű nagy mértékű európai terjedése és az áruk cél- és tranzitforgalmával
kapcsolatosan folyamatosan fennálló megtelepedési és felszaporodási veszélyek elkerülése
érdekében.
20/3/10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

46,1

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
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Bevétel
0,0

Támogatás
46,1

Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

46,1

0,0

46,1

20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
A Nemzeti Vidékstratégiában meghatározott hét stratégiai terület közé tartozik a föld- és
birtokpolitika, mely magában foglalja a föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási
programot. A program egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok
megszüntetésének, az önálló ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok birtokba
helyezésének, egymás közötti adásvételének, cseréjének, illetve a fennmaradó/felajánlott
területek állami felvásárlásának felgyorsítása. Az előirányzat célja – a földrendező és
földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint a részarány földkiadás során
keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet alapján – a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az
ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló
ingatlanná alakításával összefüggésben felmerült szakmai feladatok költségének
finanszírozása.
20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 650,0

0,0

2 650,0

2 650,0

0,0

2 650,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
Az előirányzat biztosít forrást a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi
szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, illetve a Magyar
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvényben
meghatározott, átvállalt állami feladatoknak a finanszírozásához.
Az előirányzatból kerül továbbá biztosításra az érintettek között létrejött stratégiai partnerségi
megállapodásban foglalt feladatok ellátásának biztosítása.

20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás
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Bevétel

Támogatás

2016. évi eredeti előirányzat

12,6

0,0

12,6

12,6

0,0

12,6

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása
Az előirányzatból a növényi génmegőrzés és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak
védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek,
felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és természetes személyek
részére vissza nem térítendő támogatás adható.
20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

91,8

0,0

91,8

91,8

0,0

91,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Az előirányzatból a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (Htv.) 33–38. §-aiban,
valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a
hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési,
beruházási és fejlesztési célú, valamint a szakmaközi szervezetek működéséből eredő
feladatok kerülnek támogatásra.
A hegyközségi szervezetek a Htv. által szabályozott köztestületek, amelyek a szőlő, a must, a
bor, és egyéb borászati termékek előállításával, kezelésével, forgalomba hozatalával és
adatszolgáltatással kapcsolatos közigazgatási feladatokat látnak el. Ezen szervezetek országos
szintű képviseletét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa látja el. A hatósági működési és
informatikai fejlesztési feladatellátás – a költségvetési forrás biztosítása mellett – a beszedett
hegyközségi járulékok felhasználásával történik. A forrás biztosításával a termelők
mindennapi életét segítő feladatokat látnak el a hegyközségek (származási igazolások kiadása,
alapvető ellenőrzések elvégzése, alapadatok összegyűjtése az EU Bizottsága részére történő
adatszolgáltatáshoz, részvétel a közösségi támogatásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban).
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20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

550,0

0,0

550,0

-70,0

0,0

-70,0

480,0

0,0

480,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Átcsoportosítás a 20/3/21 Pálinka Nemzeti
Tanács előirányzatra
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/3/21 Pálinka Nemzeti Tanács
Az előirányzat létrehozásának célja a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka nemzeti
tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben (Ptv.) meghatározott közfeladatok működési,
beruházási és fejlesztési célú, valamint a Pálinka Nemzeti Tanács működéséből eredő
feladatok támogatása. A Pálinka Nemzeti Tanács ellátja a Ptv-ben a származás-, minőség- és
eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben meghatározott feladatait, valamint a termékek piacra
jutását elősegítő szolgáltatásokat, hazai és külföldi kiállításokat szervez, tájékoztatja az
érintetteket a piaci és szakmai információkról, internetes oldalt működtet az előállítók, a
kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása érdekében, elősegíti a tisztességes piaci magatartás
megvalósulását és együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a
feketegazdaság elleni küzdelemben.
A Pálinka Nemzeti Tanács kidolgozza továbbá a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát,
kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, illetve
többéves pálinkafejlesztési, valamint bel- és külpiaci marketingtervet és nyomon követi annak
megvalósítását, országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez, részt vesz a közfeladatai
ellátását és a működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy
intézkedések előkészítésében, véleményezi a közfeladataival kapcsolatos hazai és európai
uniós jogi aktusok tervezetét, valamint elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre,
forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat.
20/3/21 Pálinka Nemzeti Tanács fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

0,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
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Bevétel
0,0

Támogatás
0,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Átcsoportosítás a 20/3/20 Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa fejezeti kezelésű előirányzatról

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai
Az előirányzat biztosítja Magyarország, illetve az FM agrár, környezetvédelmi, és
természetvédelmi nemzetközi egyezményekben/jegyzőkönyvekben létesített tagságából eredő
tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítését, illetve bizonyos esetekben az önkéntes
hozzájárulások fedezetét.
Az adott szerződésekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati
jóváhagyással vagy az FM és jogelődjei vezető testületei, illetve vezetői döntéseinek alapján
létesült. A tagsági díjak, hozzájárulások finanszírozásának alapját képező szerződéseket
törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig
Magyarország ENSZ, EU, illetve OECD tagsága szolgáltatja az alapot.
20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 405,3

0,0

1 405,3

268,6

0,0

268,6

1 673,9

0,0

1 673,9

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Nemzetközi szervezetek tagsági díjaihoz
biztosított többlet (determináció)
2017. évi javasolt előirányzat

20/3/31 Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak
támogatása
Az előirányzat biztosítja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról
szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a fővárosi és megyei kormányhivataloktól
átvett falugazdász-hálózat működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozását, valamint a
Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak ellátásához
szükséges forrást.
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20/3/31/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 852,0

0,0

2 852,0

2 852,0

0,0

2 852,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/3/33 Lovas rendezvények támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti lovas rendezvények megrendezésének, valamint a
Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények kiadásainak finanszírozására
szolgál. A lovassportok tömegbázisának növelése érdekében az előirányzatból beruházási célú
támogatás is nyújtható annak érdekében, hogy több egyesület és közösség a „B” kategóriájú
sportesemény rendezéséhez szükséges minimális feltételekkel rendelkezve, színvonalas lovas
rendezvények megszervezésére is sort keríthessen.
20/3/33/00 Lovas rendezvények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

185,0

0,0

185,0

185,0

0,0

185,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/3/35 Állatvédelem támogatása
Az új fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásának célja, hogy az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42. § (1) bekezdésének előírása alapján
támogatást biztosítson állatvédelmi célok megvalósulása érdekében. Az előirányzatról a
törvény által előírt állami és önkormányzati feladatok ellátásának keretében a menhelyek és
ebrendészeti telepek korszerűsítése, a hatóság által elkobzott állatok elhelyezése, az
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ivartalanítás, valamint a lakosság tájékoztatása, tudatformálása kerül támogatásra.
Magyarországon jelentős számot képvisel a kóbor állatok – főként kutyák és macskák –
száma, mely állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, közbiztonsági és természetvédelmi
szempontból is komoly problémákat vet fel. Az előirányzatból támogathatók továbbá az
állatok tárolására szolgáló ebrendészeti telepek megfelelő szintű üzemeltetése érdekében
szükséges fejlesztések, az elkobzott állatok elhelyezési problémáinak csökkentése érdekében
tett intézkedések, valamint elsősorban a fiatal generációk megszólítása, szemléletformálása,
szakmai alapokon nyugvó ismeretterjesztéssel annak érdekében, hogy az állattartással
kapcsolatos felelősség meghonosodjon és beépüljön a gondolkodásba és a szemléletmódba.
20/3/35 Állatvédelem támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

24,0

Állatvédelem támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat létrehozásához biztosított többlet

16,0

0,0

16,0

2017. évi javasolt előirányzat

40,0

0,0

40,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Átcsoportosítás a 20/2/21 Kisméretű szálló por
(PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások előirányzatról
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)

20/5 Nemzeti támogatások alcím
Nemzeti támogatások alcím között szereplő előirányzatok 2017. évben is csak az uniós
szabályoknak teljes mértékben megfelelő, azaz notifikált rendeletek alapján működtethetőek,
illetve azok a támogatási konstrukciók hatályosak, amelyek a mezőgazdasági, illetve általános
de minimis rendeletek, illetve a mentesítési rendelet alá tartoznak.
20/5/3 Állattenyésztési feladatok
Az állattenyésztési feladatok támogatásának jogalapját a tenyésztésszervezési feladatok
támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
adja, az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben elfogadott előirányzatnak megfelelően.
A támogatás célja a hazai tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és
javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott
célterületekhez – törzskönyvezéshez (100%), teljesítményvizsgálat végzéséhez (50%, 70%),
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tenyészérték megállapításához (70%) – kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül a
mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítése.
20/5/3 Állattenyésztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

960,0

0,0

960,0

960,0

0,0

960,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/5/4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása
Az előirányzat célja a „Minőségi Magyar Sertéshús” védjegy és terméktanúsítási rendszer
áttekintése és fejlesztése, továbbá a biztonságos, jó minőségű magyar hústermékek iránti
fogyasztói bizalom erősítése érdekében, kiemelt közösségi marketing programok támogatása.
Szintén alapvető cél a sertés-genetikai és takarmányozási kutatások, valamint tenyésztési,
termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a
hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar sertésfajtákra (így
magyar nagy-fehér sertés, magyar lapály sertés) alapozott termékfejlesztésre, a belőlük
készült termékek minőségbiztosítására és piacra jutására, a tárcához tartozó
háttérintézmények, az érintett, elismert tenyésztő és szakmai szervezetek, valamint a Magyar
Turizmus Zrt. közreműködésével. Az előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a
sertéságazat sikeres működéséhez szükséges tudásátadás intézményi feltételeit,
szaktanácsadói és szakképzési rendszer kialakítását, fejlesztését és működtetését szolgáló
program támogatása.
20/05/04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

1 125,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)

557

Bevétel
0,0

Támogatás
1 125,0

2017. évi javasolt előirányzat

1 125,0

0,0

1 125,0

20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása
Az előirányzatból kerül finanszírozásra az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA)
működtetése, az apróvad-gazdálkodás, élőhelyfejlesztés és hagyományos vadászati módok,
vadászati kultúra, vadgazdálkodási kutatás támogatása és népszerűsítése.
20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

76,2

0,0

76,2

23,8

0,0

23,8

100,0

0,0

100,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Átcsoportosítás a 20/5/6/4 Fenntartható
erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés
előirányzatról
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/5/6/3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban
Az előirányzat új elnevezéssel jelenik meg a 2017. évi költségvetésben. A támogatás a 2008.
január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján – végzett
véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére, az erdő természetes,
illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre vehető
igénybe, a korábban megszüntetett nemzeti támogatási rendszer kifuttatásaként.
A támogatás lehetőségét az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról
szóló többször módosított 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet biztosítja.
A rendelkezésre álló támogatási összeg továbbá a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásával
összefüggően a következő célokra használható fel:
−
−
−
−

szakmai folyóiratok, szakmai ismeretterjesztő kiadványok kiadásának támogatása,
klímaváltozás
erdeinkre
gyakorolt
hatása,
az
erdészetpolitikai
célok
kommunikációjának támogatása,
az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység támogatása, továbbá
az erdők felkészítése a klímaváltozásra és az ezzel összefüggő feladatok (kutatás,
továbbképzés) támogatása.
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20/5/6/3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

131,4

0,0

131,4

131,4

0,0

131,4

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/5/6/4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés
Az előirányzat új elnevezéssel jelenik meg a 2017. évi költségvetésben. Az előirányzatból a
2004. május 31-ét megelőzően nemzeti forrásból telepített erdők befejezett állapotba hozását,
a befejezés utáni ápolások támogatását kell biztosítani, és csak támogatási szerződéssel
rendelkező erdőgazdálkodók részesülhetnek belőle.
A támogatás lehetőségét a többször módosított, a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott
agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések
megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet biztosítja.
Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatási összeg az erdészeti környezeti neveléssel,
erdővel, erdőgazdálkodással kapcsolatos alábbi célokra használható fel:
−
−
−
−
−

erdészeti környezeti nevelés támogatása,
a fenntartható erdőgazdálkodást, erdősítés fafajpolitikáját, erdősítési technológiák
felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása,
szakmai kompetenciafejlesztés, erdészeti szakmai továbbképzések, gyakorló
erdőpedagógusok továbbképzésének támogatása,
szakmai folyóiratok, szakmai és tájékoztató kiadványok kiadásának, ismeretterjesztő
programok támogatása,
az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.
20/5/6/4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

176,3

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
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Bevétel
0,0

Támogatás
176,3

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Átcsoportosítás a 20/5/5 Vadgazdálkodás
támogatása előirányzatra

-23,8

0,0

-23,8

Átcsoportosítás a 20/5/11 Erdei kisvasutak
üzemeltetési támogatása előirányzatra

-15,0

0,0

-15,0

137,5

0,0

137,5

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/5/7 Fejlesztési típusú támogatások
Az előirányzat célja a korábban megkötött támogatási szerződések alapján az agrár- és
vidékfejlesztési célok megvalósítását elősegítő beruházási (építési, ültetvénytelepítési,
gépberuházási) támogatások nyújtása. Ezen fejezeti kezelésű előirányzat esetében 2004.
május 1-től új kötelezettség nem vállalható.
20/5/7 Fejlesztési típusú támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

21,4

0,0

21,4

21,4

0,0

21,4

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/5/8 Nemzeti agrártámogatások
Az előirányzat új elnevezéssel jelenik meg a 2017. évi költségvetésben. Az előirányzaton
belül különböző, a mezőgazdasági termelést segítő, a jövedelmi helyzetet javító, a termékek
piacra jutását elősegítő támogatási konstrukciók működnek.
Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan mind a nemzeti, mind a fejezeti költségvetésben
meghatározó jelentőségű. A nemzeti agrártámogatások több mint 90%-a ezen jogcímen
teljesül. Az előirányzat célja – a különböző támogatási konstrukciók működtetésével – a
mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a SAPS (Egységes területalapú támogatás) – top-up
rendszerben az anyatehén, hízottbika, szarvasmarha extenzifikáció, anyajuh, anyajuh
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kiegészítő, dohány, tej ágazatok nemzeti kiegészítő támogatásban részesültek. Annak
érdekében, hogy az ágazatok anyagi helyzete jelentősen ne romoljon, az Európai Parlament és
a Tanács 1310/2013/EU rendelete alapján ÁNT (átmeneti nemzeti támogatások) nyújtható. A
KAP reformja eredményeképpen a top-up/ÁNT rendszere 2020-ig alkalmazható lesz. A
„Több munkahelyet a mezőgazdaságban” program keretében a 2015. évtől az ÁNT
állattenyésztéshez kapcsolódó jogcímeit megemelt keretösszegekkel hirdeti meg a tárca. A
megszűnő uniós finanszírozású szerkezetátalakítási támogatás miatt nehéz helyzetbe került
dohányágazat támogatása szintén az ÁNT keretében kerül megvalósításra. Ezen felül, az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően anyakecske és anyajuh de minimis támogatás kerülhet
meghirdetésre.
Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra az Európai Bizottság részére notifikált és
jóváhagyott csoportmentességi támogatások, valamint a csekély összegű támogatás
formájában már kihirdetésre került támogatási konstrukciók is (különösen állatjóléti
támogatások, egyes állatbetegségek megelőzése és leküzdése támogatások, állati hulla
elszállítási és ártalmatlanítási támogatások, mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás,
agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatása).
20/5/8 Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

75 471,0

0,0

75 471,0

Átcsoportosítás a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtár címre

-24,0

0,0

-24,0

Átcsoportosítás a Génmegőrzési intézmények
címre

-65,0

0,0

-65,0

2 215,0

0,0

2 215,0

77 597,0

0,0

77 597,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
Több munkahelyet a mezőgazdaságban
program végrehajtásához biztosított többlet
2017. évi javasolt előirányzat
20/5/9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 63. § (1)
bekezdése határozza meg a halgazdálkodásból származó bevételeket:
−
−
−

az állami halász- és horgászjegy díja,
a halgazdálkodási haszonbérleti díj, valamint vagyonkezelési díj,
a turista állami horgászjegy díja,
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−

a fogási tanúsítvány és a fogási napló díja.

A kedvezményezettek, gyorsabb és hatékonyabb forráshoz jutása, valamint a tárcára nehezedő
adminisztrációs terhek csökkentése miatt a korábban az előirányzatra befolyó bevételek 2016.
évtől támogatással kerültek kiváltásra, és ezáltal a befolyó bevételek közül az állami halászés horgászjegyek díja, valamint a halgazdálkodási haszonbérleti díjbevételek központosított
bevételként, az állami költségvetés közvetlen bevételeit képezik.
A turista állami horgászjegy díja, valamint a fogási tanúsítvány és a fogási napló díja továbbra
is a halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szervének bevételét képezi, amelyet a
következőkre fordít:
−
−
−
−

a Hhvtv. szerinti halgazdálkodási nyilvántartások karbantartása, fejlesztése,
országos halgazdálkodási ellenőrzések szervezése, végrehajtásának koordinációja,
halgazdálkodási felügyelők továbbképzése, illetve
halpusztulások megelőzése, halpusztulások okainak felderítése és a halpusztulások
okozta károk elhárítása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatást a miniszter a Hhvtv.-ben meghatározott
feladatokra fordíthatja, mint különösen halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták
visszatelepítésének támogatása, őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív
halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítése, riasztása, védett vagy veszélyeztetett
hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, visszatelepítése, természetes ívóhelyek,
vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója, új ívó- és vermelőhelyek kialakítása, halászati
őrzés támogatása, fejlesztése, horgászturizmus fejlesztése, halételek
és
halfogyasztás
népszerűsítése.
20/5/9/0 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

514,0

0,0

514,0

514,0

0,0

514,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/5/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés
Az előirányzat új elnevezéssel jelenik meg a 2017. évi költségvetésben. A nemzeti agrárkárenyhítés rendszere a kedvezőtlen időjárási jelenségek (pl: aszály, jégeső, fagy, belvíz) által a
mezőgazdasági termelésben okozott károk részleges kompenzációjának a lehetőségét teremti
meg azzal, hogy a termelők által a rendszerbe befizetett kárenyhítési hozzájáruláshoz legalább
ugyanakkora költségvetési kiegészítést nyújt. A kárenyhítési alapból a jogosnak ítélt károkra
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(hozamérték-csökkenésre) kárenyhítő juttatást fizet ki. Az új nemzeti agrárkár-enyhítési
rendszert a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, továbbá a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével,
valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014.
(XI. 25.) FM rendelet szabályozza. A támogatási előirányzat felhasználása kérelem útján
történik; az a kárt szenvedett termelő, aki a káreseményt a törvény által megnevezett szervnek
bejelentette, és a kérelmében az egész gazdaságára vonatkozóan 15%-nál nagyobb mértékű
hozamérték-csökkenést mutatott ki, kárenyhítő juttatásban részesül.
A kárenyhítési törvény alapján a tárgyévi pénzforrás legfeljebb 4%-a fordítható a
kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére.
20/5/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

8 600,0

4 300,0

4 300,0

8 600,0

4 300,0

4 300,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/5/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
A támogatás átadása az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis)
támogatásáról szóló, évente aktualizált 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet alapján meghirdetett,
nyílt pályázati felhívás alapján, a nyertesekkel kötött hatósági szerződések alapján történik.
20/5/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

30,0

0,0

30,0

15,0

0,0

15,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Átcsoportosítása a 20/5/6/4 Erdőtelepítés,
erdőszerkezet-átalakítás, fásítás előirányzatról
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
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csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

45,0

0,0

45,0

20/5/12 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való
mentesítés támogatása
Új előirányzat a 2017. évi költségvetésben. A sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi
tünetekkel járó szindrómájától (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS)) való
mentesítési programot a Kormány által elfogadott 2012. évi „Sertésstratégia” és – szintén a
Kormány által elfogadott – „az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022” kiemelt
helyen nevesíti. Jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény és a 3/2014. (I. 16.) VM rendelet biztosítja.
A mentesítési program végrehajtásával a világpiacon versenyképes szereplőként jelenhetnek
meg a magyar sertéstartók.
20/5/1 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való
mentesítés támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0

Az előirányzat létrehozásához biztosított többlet

875,0

0,0

875,0

2017. évi javasolt előirányzat

875,0

0,0

875,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)

20/6 Állat, növény- és GMO kártalanítás alcím
Az előirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló
2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása,
a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és
felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által
elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi
termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése, teljesülése külön szabályozás nélkül is
eltérhet az előirányzattól.
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Az előirányzatból történik a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és
megsemmisített szaporítóanyag igazolt ellenértékének megtérítése is, a megsemmisítésre
kötelezett részére.
20/6 Állat, növény- és GMO kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/7 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások alcím
20/7/1 Uniós programok árfolyam-különbözete
Az előirányzat az EMGA támogatásaiból származó árfolyam-különbözet elszámolására
szolgál, teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
20/7/1 Uniós programok árfolyam-különbözete fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

200,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
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20/7/2 Egyéb EU által nem térített kiadások
Az előirányzat az EU általi pénzügyi kizárásokra és a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben
meghatározott, az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi
végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon részére, amely a
végrehajtás során nem térült meg, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj és a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti végrehajtási költség
megelőlegezésére használható fel.
20/7/2 Egyéb EU által nem térített kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása alcím
Az alcím alatt a 2017. évben 500,0 millió forint összeg áll rendelkezésre, amely összeg
biztosítja a tárca felügyelete alá tartozó állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak
finanszírozásához szükséges forrásokat.
20/8/2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása
A 2014. évben az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti tulajdonosi jogok átkerültek a
földművelésügyi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá.
E fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre a földművelésügyi miniszter –
törvényben kijelölt – tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 22 erdészeti társaság részére
biztosítandó költségvetési források, a szakmai feladatok ellátása érdekében.
20/8/2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

500,0
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Bevétel
0,0

Támogatás
500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Egyéb többletek
2017. évi javasolt előirányzat

500,0

0,0

500,0

20/13 Peres ügyek
Az előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres eljárásokban, a jogerős bírósági
ítéletek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. Az előirányzat forrást
biztosít a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásaiból
származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő felhasználása
kivételesen, jelentős – legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű – fizetési
kötelezettség esetén, a miniszter egyedi döntése alapján lehetséges, ha a központi
költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre. Az
előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, továbbá a
forrás biztosítása megállapodás alapján, közvetlen kifizetéssel történik, a peres üggyel érintett
költségvetési szerv részére. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.
20/13 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/14 Fejezeti általános tartalék
Az előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által
jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet földművelésügyi miniszterre
vonatkozó előírásaira.
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20/14 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

130,4

0,0

130,4

130,4

0,0

130,4

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/18 Fejezeti stabilitási tartalék
A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-jét megelőzően nem lehet
felhasználni.
20/18 Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 666,9

0,0

1 666,9

1 666,9

0,0

1 666,9

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/20/1 Uniós programok kiegészítő támogatása jogcím-csoport
A tárca költségvetésében a korábbi években a 20/4 alcímen szereplő Egyéb uniós
támogatásokat kiegészítő támogatások előirányzatai a tervezés menetében a 20/20 Európai
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uniós fejlesztési programok alcím, 20/20/1 Uniós programok kiegészítő támogatása
jogcímcsoportra kerültek átrendezésre.
A jogcím-csoport az EMGA kapcsolódó, közvetlen uniós támogatások nemzeti kiegészítő
forrásrészét tartalmazza. Az európai uniós jogszabályokban meghatározott közösségi rész – a
Magyar Államkincstár által – a Kincstári Egységes Számláról meghitelezésre kerülő, EU által
közvetlenül térített Piaci támogatások előirányzatán került megtervezésre. Az egyes
jogcímeken történő támogatások kifizetésére az EU jogszabályok alkalmazásával, miniszteri
rendeletek alapján kerül sor. A jogcím-csoporton belül öt jogcím került tervezésre – melyek
teljesülése az Igyál tejet program kivételével módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól –, az
alábbiak szerint:
20/20/1/1 Méhészeti Nemzeti Program
A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU
rendelete.
A jelenlegi hazai jogszabályi hátteret a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–
2016 közötti végrehajtási időszakban a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet adja. 2017. évben új
rendelet kerül kiadásra.
20/20/1/1 Méhészeti Nemzeti Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

682,5

0,0

682,5

682,5

0,0

682,5

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/20/1/2 Igyál tejet program
A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU
rendelete, hazai jogszabályi hátterét az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló
19/2015. (IV. 24.) FM rendelet adja.
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Az európai uniós szabályozás 2017. augusztus 1-vel megváltozik: az iskolagyümölcs és az
iskolatej programok közös keretrendszerben működnek tovább, így a hazai szabályozást is
ehhez szükséges igazítani. Lényeges változás még, hogy a 2016. évi 2.600 millió forintban
meghatározott előirányzat 2017. évre 4.200 millió forintra növekszik, ugyanakkor a jogcím,
előirányzattól módosítás nélkül való eltérésének lehetősége megszűnik.
A 2010-2014. évek szabályozásában hozott intézkedések eredményeként a programban
ellátott gyermekek létszáma jelentősen megemelkedett. Míg 2009. évben 150-180 ezer
gyermek ellátására került sor, addig napjainkban nagyságrendileg 400-450 ezer gyermek
(óvodás, iskolás, középiskolás) vesz részt a programban.
20/20/1/2 Igyál tejet program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 600,0

0,0

2 600,0

Az Igyál tejet program finanszírozásához
szükséges forrás biztosítása

1 600,0

0,0

1 600,0

2017. évi javasolt előirányzat

4 200,0

0,0

4 200,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)

20/20/1/3 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU
rendelete.
Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2014. január 1-től hatályon kívül
helyezte az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet azzal, hogy a rendelet 231. cikk (2) bekezdése
szerint „A 2014. január 1-je előtt elfogadott valamennyi többéves program tekintetében
továbbra is az 1234/2007/EK rendelet érintett rendelkezései az irányadók e rendelet
hatálybalépését követően is, a programok lezárulásáig.”
Hazai jogszabályi hátterét a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői
szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelői
szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet adják.
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20/20/1/3 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

4 212,8

0,0

4 212,8

4 212,8

0,0

4 212,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/20/1/4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
A program európai uniós jogforrása az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és
állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos
kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és
a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK,
a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló
652/2014/EU rendelet. A rendelet értelmében az Európai Közösség a tagállamok által
benyújtott és a Bizottság által jóváhagyott éves programok alapján támogatást nyújt az
állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel
kísérési tagállami tevékenységhez.
A hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi
finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet biztosítja. A 2017. évre
vonatkozó finanszírozási rendelet kiadása 2017. év elején várható.
20/20/1/4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

536,5

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
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Bevétel
0,0

Támogatás
536,5

Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

536,5

0,0

536,5

20/20/1/5 Iskolagyümölcs program
A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU
rendelete, az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program
keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint
banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az
1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok
megállapításáról szóló 288/2009/EK bizottsági rendelet, a mezőgazdasági termékpiacok
közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására
vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet.
Hazai jogszabályi hátterét az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló – többször
módosított – 50/2012. (V. 25.) VM rendelet adja.
Az Európai Uniós szabályozás 2017. augusztus 1-vel megváltozik: az iskolagyümölcs és az
iskolatej programok közös keretrendszerben működnek tovább. Így a hazai szabályozást is
ehhez szükséges igazítani.
20/20/1/5 Iskolagyümölcs program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 726,0

0,0

1 726,0

1 726,0

0,0

1 726,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító
csökkentés stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló
2014. évi XXXV. törvény rendelkezései értelmében, a 22 állami erdőgazdasági társasággal
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása 2014. évben a földművelésügyi miniszterhez került.
A XII. FM fejezet 21/02/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése” központi
kezelésű előirányzat 2017. évi tervezett mértéke és felhasználási célja nem változott a korábbi
évekhez képest. A központi kezelésű előirányzat felhasználására az állami tulajdonú
erdőgazdasági társaságoknál tőkeemelés során kerül sor. Tőkeemelés esetén az alapítói
határozatokat az állami erdőket felügyelő miniszter, mint tulajdonosi joggyakorló adja ki a
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társaságok felé. A 22 állami erdőgazdasági társaság a tőkeemelés keretében megtérülő
beruházásokat, valamint közjóléti fejlesztéseket, beruházásokat hajt végre.
Az állami erdőgazdasági társaságok tevékenysége során kiemelt jelentőséggel bír az általuk
kitermelt faalapanyag feldolgozott állapotban, hozzáadott értékkel növelten történő
hasznosítása, értékesítése elsősorban a hazai, valamint a külföldi piacokon. Számos állami
erdészeti társaság foglalkozik fafeldolgozással, ahol a már meglévő üzemek korszerűsítése
szükséges. A központi kezelésű előirányzatról kerül sor – tőkeemeléssel, a saját tőkéjük
bevonása mellett megtérülő beruházások keretében – a technológiájuk fejlesztésére, amely
elengedhetetlen a meglévő termékek minőségének biztosítása, új termékek előállítása, ebből
adódóan a piac megtartása, illetve bővítése érdekében. A megtérülő beruházások tőkeemelés
keretében történő finanszírozása a hazai és uniós versenyjogi szempontokat figyelembe véve
is versenyképes. A hazai faipar fejlesztése és a vidéki munkalehetőségek biztosítása fontos
nemzetgazdasági érdek, így tőkeemelés formájában biztosítható a szükséges források mértéke.
Az előző évekkel azonos módon, 2017. évben is folytatódik a közjóléti beruházások
finanszírozása a tőkeemelések által, amely az állami erdőkkel szemben megváltozott
társadalmi igényeket hivatott kiszolgálni. A társadalom igényei az állami erdőkkel szemben
jelentős változásokon mentek át az elmúlt években, előtérbe kerültek az erdők közjóléti és
védelmi rendeltetései. Az erdészeti társaságok kiemelt feladata a közjóléti szolgáltatások
folyamatos biztosítása és színvonalának növelése, a fenntartási munkák ellátása, melyek teljes
körű finanszírozása jelentős saját forrás bevonásával biztosítható. A közjóléti funkciók
erősítése érdekében folytatódik a meglévő infrastruktúra felújítása, illetve bővítése, a növekvő
közjóléti igények kielégítése. Kiemelt kormányzati program a „Bejárható Magyarország”,
mely elsősorban a társaságok területén található objektumokra (turistaszállók, kilátók) épül,
melyek létrehozása, fejlesztése az erdőgazdálkodásból származó bevételen túl, a tőkeemelési
keret biztosítása által valósítható meg.
A központi kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre az állami erdőgazdasági társaságok
tőkeemeléséhez biztosítandó költségvetési források. A 2017. évben 550,0 millió forint
összegű eredeti előirányzat felhasználására – az állami erdőgazdasági társaságok alapítói
határozatainak kiadását követően – közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel kerülhet sor.
III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Az FM fejezetnél több év előirányzatait terhelő programokra, beruházásokra és fejlesztésekre
nem kerül sor.
III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
Az FM fejezeten belül az uniós források felhasználására a 20/20/1 jogcím-csoporton belül
található előirányzatok szolgálnak. Az előirányzatok az EMGA kapcsolódó, közvetlen uniós
támogatások nemzeti kiegészítő forrásrészét tartalmazzák. Az egyes jogcímeken történő
támogatások kifizetésére az EU jogszabályok alkalmazásával, miniszteri rendeletek alapján
kerül sor.
Magyar Méhészeti Nemzeti Program
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
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helyezéséről szóló 2013. december 17-i az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU
rendelete − tekintettel a méhészeti ágazat jelentőségére és sajátosságaira − támogatási
intézkedéseket határoz meg a méhészeti ágazat fejlesztése céljából.
A támogatások igénybevételének alapvető feltétele az, hogy a tagállam állítson össze egy
olyan Méhészeti Nemzeti Programot, amelynek célja a méztermelési és értékesítési feltételek
javítása.
E program alapján a magyar méhészeti ágazat számára ciklusonként folyamatosan növekvő
összegű támogatásra nyílik lehetőség. Alapvető célkitűzésként került megfogalmazásra, hogy
a program az ország kedvező természeti adottságaira alapozva fokozatosan növelje a
méhészeti ágazat versenyképességét, hatékonnyá tegye annak működését és biztosítsa
előremutató fejlődését.
Mivel a program társadalmi funkciója a vidék népességmegtartó képességének fejlesztésében,
valamint a lakosság egészséges, kiváló minőségű méhészeti termékekkel történő ellátásában
is megnyilvánul, további célként fogalmazódik meg az, hogy erősíteni kell a
méhésztársadalom fogékonyságát az új módszerek, eljárások és eszközök alkalmazása iránt,
hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy a méhészkedésből származó jövedelem elfogadható
megélhetést és fejlesztési forrást biztosítson az ágazatban tevékenykedők számára. Feltétlenül
szükséges megjegyezni, hogy a méhészkedés jelentősége – a milliárdokban mérhető
közvetlen és közvetett gazdasági hasznon túl – a megporzáson keresztül az ökológiai
egyensúly fenntartásában, a biológiai sokféleség megőrzésében is megkérdőjelezhetetlen.
Igyál tejet program
Magyarországon a tej- és tejtermékek fogyasztási szintje jóval elmarad nemcsak az EU-s
átlagtól, hanem még az egészségügyileg indokolt értéket sem közelíti meg. Magyarországon
az általános iskolások csaknem fele egyáltalán nem iszik tejet, közel kétharmaduk pedig
semmilyen tejterméket nem fogyaszt. Nagyrészt ennek tudható be, hogy a gyerekek
kétharmadának elégtelen a napi kalciumbevitele, és hogy egyes vitaminokból nem jutnak
elegendő mennyiséghez. E körülményen javítani csak megfelelő, a termékkört népszerűsítő,
összehangolt és egymásra épülő intézkedéssorozattal lehet, melyben meghatározó és önálló
szerepet kap az iskolatej program, hiszen annak nemcsak tejgazdasági jelentősége
meghatározó, hanem ifjúságpolitikai és társadalompolitikai összefüggései is jelentősek.
Magyarországon kormányzati szerepvállalással az elmúlt évtizedekben több különböző
szabályozás mentén került meghirdetésre az iskolatej program/akció. A jelenlegi, az EU
vonatkozó szabályozásához igazodó program 2004. évben újraindult az agrártárca
koordinálásában.
Míg a programban 2010. évben még mindössze 150 ezer, 2011. évben 190-200 ezer gyermek
ellátására került sor, addig 2013. évben már 350 ezer gyerek vett részt a programban. A 2014.
évben pedig még tovább emelkedett a részvétel, több mint 420 ezer gyermek kapott tejet és
tejtermékeket a program keretében.
A program hazai jogszabályi hátterét az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló
19/2015. (IV. 24.) FM rendelet adja.
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Magyarországon a zöldség-gyümölcs ágazat szereplői szinte kizárólag mikro-, kis- és közepes
vállalkozások. A kis üzemméret alacsony termelési mennyiséget eredményez, így a termelők
piacra jutásának lehetőségei is korlátozottabbak, különösen az olyan magas koncentráltsági
fokú piacon, mint amilyen a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem.
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A kereskedelem koncentráltsága, a technológiai hiányok, a „post harvest” technológia
elmaradottsága, valamint a finanszírozási és likviditási problémák gyenge termelői
alkupozíciót eredményeznek. A zöldség-gyümölcs ágazatban alacsony a termelői
szervezettség, elsődleges ágazati prioritás tehát a kínálat koncentrálására hivatott termelői
szervezetek megerősítése, hiszen rajtuk keresztül növelhető az ágazat technikai és
technológiai színvonala, elősegíthető a friss piacok elérése és könnyebben megoldható a
feldolgozóipar ellátása megfelelő minőségű és mennyiségű hazai alapanyaggal. Emellett
fontos szerepük kell, hogy legyen a hazai feldolgozóipar újjászervezésében is, a piaci
válságok kezelésében.
Az Egyes speciális szövetkezések támogatása előirányzat a mezőgazdasági termékpiacok
közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i az
Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete alapján a zöldség-gyümölcs termelői
csoportok és termelői szervezetek működésének megerősítését, a válságok megelőzését és
kezelését segíti elő. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében,
2014. január 1-től hatályon kívül lett helyezve az 1234/2007/EK tanácsi rendelet azzal, hogy a
rendelet 231. cikk (2) bekezdése szerint „A 2014. január 1-je előtt elfogadott valamennyi
többéves program tekintetében továbbra is az 1234/2007/EK rendelet érintett rendelkezései az
irányadók e rendelet hatálybalépését követően is, a programok lezárulásáig.”
A támogatás hazai jogalapjai a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek
nemzeti szabályozásáról szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet, a zöldség-gyümölcs
termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet és a zöldséggyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM
rendelet.
A termelői szervezeti elismerést célzó zöldség-gyümölcs termelői csoportok uniós
szabályokon alapuló támogatása elsősorban a szükséges infrastruktúra kialakítását ösztönzi,
beruházási támogatással. Ennek hiányában a zöldség- és gyümölcstermelés széttagolttá válik,
a kereskedelmi láncok ezt kihasználva, a beszerzési áraikat le tudják nyomni, illetve az olcsó
importot részesítik előnyben, így a megtermelt áru jelentős része a fekete csatornákon
értékesülhet. A szervezetek versenyképessége és a piacképes árualap előállítása érdekében
további beruházásokra van szükség. Annak érdekében, hogy ez ne vezessen
adósságcsapdához és a beruházásokat hitelfelvétel nélkül is meg lehessen valósítani, az EU
szabályozás adta kereteken belül a tagállami hozzájárulást biztosítani kell.
A 2012. április 5-én megjelent, a Bizottság 302/2012/EU végrehajtási rendelete jelentősen
csökkenti a fenti támogatási jogcímhez való uniós hozzájárulás mértékét, amit bizonyos
feltételek esetén a már folyamatban lévő elismerési tervek vonatkozásában is alkalmazni kell.
Ennek következtében a zöldség-gyümölcs termelői csoportok Darányi Ignác Tervben
megfogalmazott folyamatos támogatása, illetve intenzitásának fenntartása érdekében a
rendelkezésre álló költségvetési forrást folyamatosan növelni szükséges.
Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
Az állattenyésztés és az állati eredetű termékek forgalomba hozatala a mezőgazdaságban
dolgozó népesség jelentős része számára bevételi forrást jelent. Az ágazat ésszerű fejlesztése
és termelékenységének növelése olyan állat-egészségügyi intézkedések bevezetésével érhető
el, melyek célja a közegészségnek és az állatok egészségének védelme, valamint
színvonalának javítása.
A program európai uniós jogforrása az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és
állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos
kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és
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a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK,
a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló
652/2014/EU rendelet. A rendelet értelmében az Európai Közösség a tagállamok által
benyújtott és a Bizottság által jóváhagyott éves programok alapján támogatást nyújt az
állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel
kísérési tagállami tevékenységhez.
A hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi
finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet biztosítja. A 2017. évre
vonatkozó finanszírozási rendelet kiadása 2017. év elején várható.
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az állatbetegségek felszámolását és
ellenőrzését célzó programokhoz, a tagállamoknak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás
az EMGA-ból utólag kerül lehívásra. A program végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás
nemzeti részének biztosítása a központi költségvetésből történik, az „Egyes állatbetegségek
megelőzésének és felszámolásának támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre
álló forrás felhasználásával.
A tagállamoknak minden évben legkésőbb április 30-ig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a
következő évben kezdődő azon éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi
pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni. A Bizottság ezeket megvizsgálja, majd a
rendelkezésére álló keretet a tagállamok között felosztva, novemberben határozatot ad ki a
jóváhagyott összegekről és tagállami programokról. Az Európai Unió az egyes betegségekre
vonatkozó nemzeti programok végrehajtása során felmerülő költségeket a bizottsági
határozatban megállapított mértékben (50%-100%) támogatja. A tagállamoknak minden
évben április 30-ig részletes zárójelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amely tartalmazza
az elért eredmények értékelését és az előző évben felmerült kiadások részletes elszámolását.
Az egyes állatbetegségekkel kapcsolatos mentesítési és megelőzési programok kötelező
végrehajtása egyrészt jogszabályi kötelezettségből fakad, másrészt Magyarország piaci és
gazdasági érdeke is azok teljesítése, illetve nem utolsó sorban Magyarország
állampolgárainak védelme érdekében is szükséges azokat folyamatosan működtetnie a
hatóságnak.
Iskolagyümölcs program
Az Európai Unió ösztönzi azokat a programokat, amelyek társfinanszírozást nyújtanak az
oktatási intézményekben tanuló gyermekek zöldséggel és gyümölccsel való ellátásához. Ilyen
az uniós társfinanszírozású európai iskolagyümölcs-program is, amelyhez nemzeti
finanszírozás is nyújtható.
Az Iskolagyümölcs program előirányzat célja, hogy a gyermekek zöldség-gyümölcs
fogyasztását hosszú távon növelje, és az étkezési szokásaik megváltoztatása által a
túlsúlyosság, az elhízás elleni küzdelemhez és az ezekkel összefüggésben kialakuló
betegségek (különösen cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, a rák egyes típusai)
megelőzéséhez hozzájáruljon (az uniós társfinanszírozású európai iskolagyümölcsprogramhoz való nemzeti finanszírozás nyújtása révén is). A zöldség- és gyümölcsfogyasztás
tartós emelése a zöldség és gyümölcs iránti kereslet növelésén keresztül hozzájárul a termelői
jövedelmek stabilizálásához. Ahhoz, hogy a program hatékonyan működjön, a
termékosztáson kívül ún. kísérő intézkedéseket is végre kell hajtani. A kísérő intézkedések az
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iskolagyümölcs-programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosságnövelésre, valamint a
zöldség-, gyümölcsfogyasztás ösztönzésére szolgálnak.
A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU
rendelete, az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program
keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint
banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az
1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok
megállapításáról szóló 288/2009/EK bizottsági rendelet, a mezőgazdasági termékpiacok
közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására
vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet.
Hazai jogszabályi hátterét az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló – többször
módosított – 50/2012. (V. 25.) VM rendelet adja.
III.6. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi keretszámoktól való eltérés
indoklása
A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől -14.453,2 millió
forinttal, a bevételi főösszegtől -7.164,4 millió forinttal tér el.
millió Ft-ban egy tizedessel
Megnevezés

A 2019/2015. (XII. 29.)
Kormány határozatban
meghatározott 2017. évi
keretszámok

A 2017. évi tervezés menetében
meghatározott, az Országgyűlés
részére benyújtott 2017. évi
keretszámok

Kiadás

221.108,2

206.655,0

Bevétel

40.435,7

33.271,3

Az eltérések főbb okai a következők:
Bevételek tekintetében:
−
−
−

11.858,1 millió forint, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál az
élelmiszerlánc-felügyeleti díj változása miatti bevételcsökkentés (2008. évi XLVI. tv.).
3.511,7 millió forint, az állami ménesgazdaságok működési bevételeinek megemelése
miatti bevétel növekedés.
1.155,3 millió forint, a Nemzeti park igazgatóságok működési bevételeinek megemelése
(ökoturisztikai látogatóhelyek bevételei, újonnan vásárolt földek bérbeadása továbbá
egyes agrártámogatások eredeti előirányzatként történő megtervezése) miatti bevétel
növekedés.

Kiadások tekintetében:
−

12.750,0 millió forint költségvetési támogatás csökkenés, mivel a korábban a 20/2/11
jogcímen szereplő „Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti kezelésű
előirányzat – a Kormány döntése értelmében – 2017. évtől a XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban szerepel.
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XIII. Honvédelmi Minisztérium
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet – ideértve a Magyar Honvédség (a
továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is – feladata Magyarország függetlenségének, területi
épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak
védelme természeti katasztrófák esetén is, továbbá az állampolgárok honvédelmi tudatának
erősítése.
A kormányzati szándéknak megfelelően a fejezet támogatási főösszege a honvédelmi
kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források
biztosításáról szóló 1046/2012. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm.
határozat) foglaltaknak megfelelően, a támogatási főösszeg GDP arányának 0,1
százalékpontos növelésére vonatkozó előírás szerint, valamint a pedagógus életpálya
folytatása és a hadigondozotti kiadások növekedése miatt 53.666,3 millió forinttal növelésre
került a 2016. évi eredeti támogatási főösszeghez képest.
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
kiemelt előirányzatokon – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénnyel, illetve a
honvédelmi illetményalap 2017. évi mértékével összhangban – a katonai életpályamodell
részeként megvalósuló 2017. évi átlagosan 5%-os mértékű illetményfejlesztésnek, a fejezetbe
tartozó szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak honvédelmi pótlékának, valamint a
pedagógusok bérfejlesztésének fedezete is szerepel a javaslatban.
A javaslat összeállítása során prioritásként került meghatározásra a Korm. határozatban
meghatározott finanszírozási keretek figyelembevételével összeállított, a honvédelmi tárca
2013-2022. közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervében (a továbbiakban: 10 éves terv)1
jóváhagyott fejlesztések és a 2015–2018. évekre vonatkozó Honvédelmi Szakpolitikai
Program kidolgozásáról és aktualizálásáról szóló 1/2015. (I. 12.) HM utasítás szerint
összeállított Honvédelmi Szakpolitikai Programban (a továbbiakban: HSZP) tervezett
fejlesztések ütemezett megvalósítása. A HSZP végrehajtása keretében széles spektrumban
kerülnek megvalósításra képesség-fejlesztési programok, melyek biztosítják egyrészt az MH
alaprendeltetéséből adódó képességek fenntartását és kialakítását, másrészt a NATO részére
felajánlott képességek biztosítását, a haditechnikai eszközök, felszerelések modernizációját.
A HM fejezet 2017. évi költségvetési javaslata tartalmazza a 2014 szeptemberében megtartott
NATO walesi csúcsértekezleten – Miniszterelnök úr által – bejelentett vállalások közül a
Pápai Bázisrepülőtér fejlesztése 2017. évi ütemének fedezetét. A HM fejezet költségvetési
javaslatának összeállítása során prioritásként került még meghatározásra a már folyamatban
lévő nemzetközi szerepvállalások folytatása, többek között a Magyar Honvédségnek az
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló
17/2015. (IV.17.) OGY. határozat szerinti szerepvállalás 2017. évi végrehajtásához szükséges
források biztosítása.
A HM fejezet támogatási előirányzata a 2017. évben 320.775,3 millió forintban, az
Egészségbiztosítási Alaptól befolyó bevétel 22.051,5 millió forintban, a működéshez
kapcsolódó bevételek 10.896,5 millió forintban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként
353.723,3 millió forintban (a prognosztizált GDP 0,95%-a) került megtervezésre.
A fejezet címrendje 2016-ban nem került módosításra, szervezeti változásként figyelembe
vételre került a 2015. december 1-jével megalakított HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatala és
a 2016. március 1-jével megalakított MH Katonai Rendészeti Központ.
1

A 10 éves terv fő irányairól kormány-előterjesztés készült, melyet a Kormány elfogadott. [1420/2013. (VII.
10.) Korm. határozat a honvédelmi tárca 2013–2022. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú, stratégiai
tervének fő irányairól szóló jelentés elfogadásáról és a szakpolitikai stratégia kidolgozásáról]
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások
A HM fejezet 2017. évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti illetve a fejezeti kezelésű
előirányzatoknál jogcímenkénti összegei a következők:

Megnevezés
Intézmények (cím/alcímenként)
1 Honvédelmi Minisztérium
1/1 Honvédelmi Minisztérium
igazgatása
1/2 Egyéb HM szervezetek
1 Honvédelmi Minisztérium cím
összesen
2 Magyar Honvédség
2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen
szervezetei
2/2 MH ÖHP és alárendelt
szervezetei
2 Magyar Honvédség cím összesen
3 Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat cím
6 MH Egészségügyi Központ cím
7 Kratochvil Károly Honvéd
Középiskola és Kollégium cím
Költségvetési szervek összesen:
8/2 Ágazati célelőirányzatok
8/2/1 NATO és EU felajánlás
alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának
kiadásai (NRF, Battle Group, DCM
és NFIU)
8/2/3 Honvédelem érdekében
tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
8/2/3/6 Honvédelem érdekében
tevékenykedő civil szervezetek
pályázati támogatása
8/2/3/19 Honvédelem érdekében
tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű
társaságok támogatása
8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)

4.932,6

0,0

4.932,6

509

97.442,6

3.839,5

93.603,1

827

102.375,2

3.839,5

98.535,7

1.336

104.866,2

5.245,7

99.620,5

6.224

84.510,8

477,3

84.033,5

13.647

189.377,0

5.723,0

183.654,0

19.871

14490,5

150,0

14.340,5

869

29.890,5

23.235,5

6.655,0

3.602

288,6

0,0

288,6

55

336.421,8

32.948,0

303.473,8

25.733

100,0

0,0

100,0

-

55,0

0,0

55,0

-

359,0

0,0

359,0

-

1.435,0

0,0

1.435,0

-

3.160,2

0,0

3.160,2

-
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Megnevezés
8/2/39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia
Alapítvány támogatása
8/2/39/2 MH Szociálpolitikai
Közalapítvány által ellátott
feladatok támogatása
8/2/39/3 Hozzájárulás a
hadigondozásról szóló törvényt
végrehajtó közalapítványhoz
8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj
jellegű befizetések
8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO
költségvetéséhez
8/2/40/2 Hozzájárulás az EU
védelmi célú közös finanszírozású
védelmi alapjaihoz
8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím
összesen:
8/3 Fejezeti stabilitási tartalék
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím összesen:
MINDÖSSZESEN:

Kiadás

Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

Bevétel

50,0

0,0

50,0

-

63,0

0,0

63,0

-

4.566,6

0,0

4.566,6

-

4.382,8

0,0

4.382,8

-

468,0

0,0

468,0

-

14.639,6

0,0

14.639,6

-

2.661,9

0

2.661,9

-

17.301,5

0,0

17.301,5

-

353.723,3

32.948,0

320.775,3

25.733

A fejezet 2017. évi támogatási főösszege az alábbi főbb feladatok végrehajtására tartalmaz
többletforrásokat a 2016. évi költségvetéshez képest:
−
−
−

−
−
−

a katonai életpályamodell 2015. június 1-jével történő bevezetésével összefüggő 2017.
évi kiadásokra;
a honvédségi közalkalmazottak honvédelmi pótlékával és a pedagógusi életpályamodellel kapcsolatos többletkiadásokra;
a korábbi években megkezdett fejlesztési programok szerződéses kötelezettségeire, és a
10 éves tervben jóváhagyott, illetve a HSZP-ben tervezett fejlesztések ütemezett
végrehajtására;
a Hadigondozottak Közalapítványa, a civil szervezetek ágazati támogatása és a NATO
és EU tagsággal összefüggő hozzájárulások növelésének fedezetére;
a szervezetek által önállóan végrehajtásra kerülő, valamint a központi ellátás keretében
finanszírozásra kerülő hazai és nemzetközi feladatok előirányzatainak növelésére;
működési kiadások, visszafogott takarékos emelésére.
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A HM fejezet 353.723,3 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása
kiemelt előirányzat szerinti bontásban
1.) Létszám
A HM fejezet 2017. évi létszáma 25.733 fő. A fejezet létszáma a 2016. évivel összehasonlítva
200 fővel növekedett, melynek oka az újpesti Károlyi Kórház MH Egészségügyi Központba
történt 2015. évi integrációja volt.
2.) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó kiadási előirányzatai
A HM fejezet 2017. évi személyi kiadások előirányzatainak mértékét és belső arányait a
következő főbb kritériumok határozzák meg:
− a jogállási törvényekben (Hjt., Kjt., Kttv., Mt.) meghatározott és előírt mértékű
illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának a biztosítása. Kiemelt
feladatként figyelembevételre került a katonai életpálya részeként a katonák
vonatkozásában megvalósuló bérfejlesztés fedezete, a közalkalmazottak
vonatkozásában a honvédelmi ágazati pótlék és a pedagógus életpálya többlete;
− a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben, a béketámogató és válságkezelési
műveletekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők részére a
devizajuttatások biztosítása,
− a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.)
Korm. határozat alapján a megszüntetett jogviszonyú foglalkoztatottak álláshelyeire
személyi juttatás nem került tervezésre.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 2017.
évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi devizajuttatások) kiadási előirányzata 152.591,8
millió forint, mely a 2016. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 4.755,5 millió forint összegű
növekedést mutat és a kiadási főösszeg 43,1%-át teszi ki. A növekedést alapvetően a katonai
életpálya többlete valamint a honvédelmi ágazati pótlék bázisba épülése indokolja.
A személyi kiadások kiadási előirányzatait az alábbi táblázat szemlélteti:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás megnevezése
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Mindösszesen2

2017
120.984,0
31.607,8
152.591,8

A béren kívüli juttatások a megkötött bérmegállapodás alapján a várható 2016. évi tényleges
kifizetések figyelembevételével kerültek számvetésre, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat 59. § (4) bekezdésében rögzített értékhatáron belül
maradva.
A nem rendszeres személyi juttatásokat a fejezet a hatályos jogszabályi feltételeknek
megfelelően a 2016. évi bérmegállapodásban rögzített kifizetések, valamint a tényleges 1 főre
jutó átlagokkal tervezte.
2

Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásokat is. A 2017. évre ilyen
címen tervezett felhasználás személyi juttatások között 9.607,6 millió forint, a járulékok között 1.742,8 millió
forint, összesen 11.350,4 millió forint.
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A munkaadókat terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályok alapján kerültek
megtervezésre.
Összességében megállapítható, hogy a javaslat szerinti előirányzatok biztosítják a 25.733 fő
hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek teljesítését.
3.) A Honvédelmi Minisztérium fejezet dologi kiadásainak előirányzott összege 138.633,2
millió forint, amely az alábbi feladatok finanszírozása érdekében került betervezésre:
A javaslat a csapatok és intézmények központi természetbeni ellátása feladatra dologi
kiadások tekintetében 15.724,6 millió forintot tartalmaz a 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen
szervezetei alcímen.
Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a 2017. évi költségvetési
törvényjavaslatban a tárca a dologi kiadások között szerepelteti a Gripen bérleti díj és egyéb
járulékos költségei 27.289,4 millió forint összegű kiadási előirányzatát.
A Szolgáltatási Szerződés keretében megvalósuló objektumüzemeltetési és élőerős
őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlására, továbbá a technikai őrzésvédelmi
feladatokra, az egyéb, központi ellátás körébe tartozó feladatokra – dologi kiadások
vonatkozásában – 44.516,1 millió forintot tartalmaz a javaslat.
A nemzetközi feladatok 2017. évi kiadásai 11.983,8 millió forintot tesznek ki, melyek a 2017.
évre tervezett NATO és EU műveletek, illetve az ehhez igazodó magyar szerepvállalás
figyelembevételével kerültek megállapításra.
A folyamatban lévő fejlesztési programok dologi kiadásainak finanszírozására 3.669,1 millió
forint (Harcászati URH rádiók beszerzése, Mistral modernizáció, K+F, MANS program,
Drogprevenciós program), a tárcaszintű központi feladatok ellátása érdekében 3.647,6 millió
forint került betervezésre. A 10 éves tervben jóváhagyott, illetve a HSZP-ben tervezett
fejlesztések 2017-re ütemezett elindítása fedezeteként a javaslat 11.815,2 millió forint dologi
előirányzatot tartalmaz.
A csapatok és intézmények saját hatáskörű – a központi ellátó rendszeren keresztül nem
biztosított szakanyagok és szolgáltatások – beszerzései, a katasztrófavédelmi feladatok, az
egészségügyi szakanyagellátás, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatokon a dologi kiadások
fedezetéül 19.987,4 millió forint szolgál.
4.) Fejezet szinten az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.035,0 millió forintot tesznek ki. A
tervezett összeg biztosítja a 2017. évre a tárca által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai
juttatások, valamint a szerződésen kívül okozott károkért nemzetközi szerződés, jogszabály,
vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel pénzben folyósított kárpótlások,
kártalanítások, kártérítések kifizetését.
5.) Az egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat – beleértve a 8/2 és
8/3 fejezeti kezelésű előirányzatokat is – összesen 14.035,1 millió forintot tesz ki, és a tárca
kiadási előirányzatából 4,0%-kal részesedik.
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Ezen a kiemelt előirányzaton kerültek megtervezésre:
−

−
−
−
−

nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összefüggésben
külföldre átadott pénzeszközök
=
hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (fejezeti
kezelésű előirányzat)
=
hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású
védelmi alapjaihoz (fejezeti kezelésű előirányzat)
nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
civil szervezetek támogatása
alapítványok támogatása
fejezeti stabilitási tartalék

4.377,2 millió forint;
467,4 millió forint;
1.435,0 millió forint;
414,0 millió forint;
4.679,6 millió forint;
2.661,9 millió forint.

6.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett felhalmozási kiadások összege – a
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi felhalmozási
kiadási előirányzattal (3.160,2 millió forint) együtt – 47.428,2 millió forint. A Gripen bérleti
szerződés előirányzatainak figyelembevételével a tárca fejlesztési kiadásokra a fejezet kiadási
előirányzatának 21,1%-át fordítja.
A felhalmozási kiadások részeként az intézményi költségvetési címeken megtervezett
kiadások előirányzatából a beruházási kiadások 31.819,5 millió forintot, a felújítások
10.714,6 millió forintot, az egyéb felhalmozási kiadások 1.733,9 millió forintot, míg a fejezeti
kezelésű előirányzatok címen a felhalmozási kiadások 3.160,2 millió forintot tesznek ki.
A felhalmozási kiadások az alábbi feladatok előirányzatait tartalmazzák:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

10 éves tervben jóváhagyott, illetve a HSZP-ben tervezett
fejlesztések fejlesztési programok
harcászati URH rádiók beszerzése
gépjármű beszerzési program
hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
Mistral fegyverrendszer modernizálása
központi infrastrukturális feladatok kiadásai (felújítás,
lakhatás támogatás, stb.)
központi logisztikai ellátás keretében megvalósuló tárgyi
eszköz beszerzés és felújítás (nemzetközi feladatokkal együtt)
egyéb intézményi és nemzetközi felhalmozási kiadások
katasztrófavédelmi feladatok felhalmozási kiadásai

28.581,0 millió forint;
3.680,0 millió forint;
3.510,0 millió forint;
3.160,2 millió forint;
2.867,7 millió forint;
2.496,7 millió forint;
2.216,1 millió forint;
853,5 millió forint;
63,0 millió forint.

A tárca az Országgyűlés felhatalmazásával, a rendelkezésre álló kereteken felül – élve az
inkurrencia bevételek tárcán belüli felhasználásának lehetőségével – törekszik forrásainak
bővítésére, ezek ésszerű, a haditechnikai eszközök fejlesztésére, fenntartására irányuló
felhasználására. Azok a 2017-ben realizálódó ingatlanbevételek, melyek felhasználása 2017ben a fejezetnél engedélyezésre kerül, a felhalmozási kiadások növelésén keresztül a
feladatellátást biztosító vagyon gyarapítását fogják szolgálni.
A fejezet költségvetési javaslatában a személyi kiadásoknak – beleértve a nemzetközi
feladatok 11,4 milliárd forint összegű személyi kiadásait is – 43,1%, a működési és fenntartási
kiadásoknak (az egyéb működési célú kiadásokkal együtt) 35,8%, a fejlesztési jellegű
kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) 21,1% a tárca költségvetéséből való részesedési
aránya.
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III. A célok elérésének módjai a felügyelt ágazatokban
A HM fejezet 353.723,3 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása
intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok szerinti bontásban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1.) Az 1/1 HM Igazgatása alcím 2017. évi tervezett kiadási előirányzatának összege 4.932,6
millió forint, melynek fedezetét költségvetési támogatás képezi. A tervezett kiadások 137,7
millió forinttal – jelentős részben a katonai életpályamodell bevezetésével összefüggő
személyi kiadások fedezetével – haladják meg a 2016. évben rendelkezésre álló forrásokat.
A személyi juttatások javasolt előirányzata 3.523,2 millió forint, míg a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 957,2 millió forint.
A dologi kiadások előirányzata 405,3 millió forint, a felhalmozási költségvetés 25,5 millió
forint, amelyek a minisztérium működési és fenntartási kiadásain túl – többek között – több
tárcaszintű feladat (pl. nyelvképzés, Honvédelmi Kötelék Program, „katonasuli” program,
tudományszervezés, iskola és iskolarendszeren kívüli képzések, központi kulturális és média
feladatok) előirányzatát is tartalmazza.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 21,4 millió forintos előirányzata a munkavállalók számára
biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra nyújt fedezetet.
Az intézményi előirányzatok alakulása:

1/1 HM Igazgatása alcím
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézményi feladatok finanszírozása
(átcsoportosítás az 1/2 alcím
intézményi feladatok finanszírozása
terhére)
Személyi juttatások és járulékok
növekedése
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
4.794,9

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
0,0
4.794,9
509

23,0

23,0

114,7

0,0

114,7

4.932,6

0,0

4.932,6

509

2.) Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi
feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre 97.442,6
millió forintban, melynek fedezete 93.603,1 millió forint költségvetési támogatás és 3.839,5
millió forint bevétel. A 2017. évi kiadási főösszeg 9.347,7 millió forinttal magasabb
összegben került megállapításra az előző évihez képest. A növekedést elsősorban a
Szolgáltatási Szerződés (a HM és MH szervezetek infrastrukturális feltételeinek biztosítása),
illetve a 10 éves tervben jóváhagyott, valamint a HSZP alapján indításra tervezett fejlesztések
forrásszükséglete indokolja.
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Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH);
HM Hatósági Hivatal (HM HH);
HM Védelmi Hivatal (HM VH);
HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal (HM NRH);
HM Beszerzési Hivatal (HM BH);
HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal (HM TKH);
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM);
HM Tábori Lelkészi Szolgálat;
Magyar Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg (Brüsszel);
Magyar Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet (EBESZ, Bécs).

A HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) az alábbi feladat-ellátási hatáskörrel
rendelkezik:
−

−

−
−
−

−

−
−
−

a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően a személyi állomány
pénzbeli járandóságainak, költségtérítéseinek, társadalombiztosítási, családtámogatási
és egyes szociálpolitikai juttatásainak számfejtése és kifizetése;
a számvitellel, az adózással, a pénzügyi statisztikával, a kártérítéssel, a biztosítással, a
hivatásos állomány és családtagjai nyugellátásával kapcsolatos feladatok
megszervezése, vezetése és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása;
a HM fejezet egészében az adók, társadalombiztosítási és egyéb járulékok elszámolása,
bevallása és befizetése;
az ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nemzetközi feladatok pénzügyi
kiszolgálása;
a fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi
szervezetek és intézmények ingatlanüzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak
teljesítési, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok, a környezetvédelmi és
egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása;
az MH képességfejlesztési igényeinek megfelelően az éves haditechnikai kutatási és
műszaki fejlesztési terv összeállíttatása, a jóváhagyott tervekben szereplő feladatok
végrehajtásának koordinálása;
a katonai szakterület állami minőségbiztosítási feladatai végrehajtásának szervezése, a
katonai minőségbiztosítás rendszerének felügyelete;
a tárcaszintű termékazonosítási tevékenység ellátása, a Magyar Nemzeti Kodifikációs
Iroda tevékenységének koordinálása a NATO kodifikációs rendszerében;
a beszerzésekhez kapcsolódó vámeljárási, szállítmányozási, határforgalmi feladatok
végzése.

A HM Hatósági Hivatal hatósági és szakhatósági feladatokat lát el többek között a
honvédelem, a katonai építésügy, építés-felügyelet, tűzvédelem, munkabiztonság, munkaügy,
veszélyes katonai objektum felügyelet területén. Ellátja az MH adatvédelmének szakmai
irányítását és felügyeletét, valamint végzi az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos
kodifikációs, koordinációs és funkcionális feladatokat is.
A HM Védelmi Hivatal rendeltetése az Alaptörvény szerinti különleges jogrend időszakaira,
továbbá más, jogszabályokban meghatározott válsághelyzetekre történő honvédelmi
felkészítéssel és válságkezeléssel kapcsolatos központi döntések előkészítésének és
végrehajtásának koordinálása. Ennek keretében feladata többek között a nemzetgazdaság
védelmi célú felkészítésének védelmi igazgatási feladatai; a védelmi igazgatás stratégiai
szintű tervezése, kormányzati és ágazati szintű irányítása; a Honvédelmi Tanács és a
Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása; a NATO Válságreagálási Rendszerével
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összhangban lévő nemzeti intézkedési rendszer, valamint a polgári-katonai-rendvédelmi
együttműködés feladatai.
A HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal feladata a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt
fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014.
(VII. 31.) Korm. határozat szerinti nemzeti ünnepek és kiemelt fontosságú rendezvények
szervezése, illetve a méltó megemlékezések megtartása érdekében a rendezvények
koncepciójának kidolgozása, kiemelt intézményi koordinációja, a kommunikáció kidolgozása
és irányítása, valamint a médiával való kapcsolattartás. A szervezet célja, hogy a nemzeti
ünnepek és az egyéb kiemelt fontosságú rendezvények magas színvonalon, az ország
lakosságának széles körű bevonásával, a magyarság összetartozásának erősítésével kerüljenek
megrendezésre, mindenki számára megfelelő történelmi áttekintést nyújtsanak.
A HM Beszerzési Hivatal a (köz)beszerzési szabályozóknak megfelelően, a HM és MH
szervezetek megbízása alapján végzi a hadfelszerelés, illetve a tárca folyamatos működéséhez
szükséges egyéb eszközök, anyagok és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó feladatok
teljes körű szervezését és lebonyolítását, valamint lefolytatja a NATO Biztonsági Beruházási
Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat. Ezen felül végzi a NATO beszerzésekkel
foglalkozó ügynöksége eljárásrendjének keretében történő megrendelések lebonyolítását,
illetve a Katonai Beszerzési Információs Rendszer felügyeletét és működtetését is.
A HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatala – többek között – ellátja a Magyarország területén
lévő külföldi és magyar, valamint a külföldön található magyar hadisírok, hősi emlékművek
és hősi emlékhelyek gondozásával, fenntartásával, megőrzésével és létesítésével kapcsolatos
feladatokat, mellyel összefüggésben nyilvántartást készít és vezet, illetve teljesíti az
állampolgári megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Végzi a minisztérium
társadalmi kapcsolati tevékenységével (hagyományőrzés, hadisírgondozás, sport és kultúra),
továbbá az esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal összefüggő, valamint az ifjúság
honvédelmi ismereteinek bővítésével és a honvédelmi közneveléssel kapcsolatos ágazati
feladatokat. Ellátja a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium miniszteri
fenntartói irányításával összefüggő feladatokat.
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum többek között közszolgálati feladatokat ellátó,
közgyűjteményi, könyvtári, levéltári, irattári, térképtári és főképp múzeumi tevékenységet
végző szervezet. Fő feladatai között a múzeumi kiállítási és közművelődési tevékenység,
kiadványok támogatása, alap és tudományos kutató tevékenység, konferenciák, rendezvények,
ünnepségek szervezése és katonai hagyományőrző feladatok ellátása, illetve gyűjtemények
kezelése szerepelnek. Az alaptevékenységi feladatok közül kiemelkedően jelentkeznek az I.
világháború centenáriumi megemlékezéséhez kapcsolódó események, programok
megvalósítása, valamint az ezekre történő felkészülés. Ennek keretében még inkább előtérbe
kerül a múzeumi kiállítási tevékenység, a tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,
valamint a nemzetközi tudományos együttműködés.
A HM Tábori Lelkészi Szolgálat három – egymással azonos jogállású – szolgálati ágra
tagozódik: a katolikus, a protestáns (református, evangélikus) és zsidó szolgálati ágra.
Feladatuk az egyházi szolgálatok biztosítása az MH minden hivatásos, szerződéses katonája,
nyugdíjasa, polgári alkalmazottja és a velük egy háztartásban élő, illetve közvetlen
hozzátartozója számára.
Az alcím személyi juttatások javasolt előirányzata 5.607,7 millió forint, míg a munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.421,8 millió forint.
Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 4.081,7 millió forint került
megtervezésre. Az előirányzatok biztosítják többek között a gazdálkodási információs
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rendszer üzemeltetésének, a pénzügyi tranzakciós illetéknek, a cégautó adónak, a kincstári
számlavezetésnek a fedezetét.
Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 3.397,0 millió forint
(devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre, melynek terhére kerül megvalósításra a
kanadai repülőgép hajózó képzés, a Magyar Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai
Részleg és a Magyar Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet működtetése és egyéb
nemzetközi feladatok.
A HM VGH infrastrukturális központi költségvetésében a Szolgáltatási Szerződés keretében
megvalósuló objektumüzemeltetési és élőerős őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlása
41.158,8 millió forint összegben szerepel. Ennek keretében kerülnek elszámolásra az
ingatlanok üzemeltetési, karbantartási feladatai, közüzemi díjai, ezen túlmenően az egyéb
elhelyezési feladatok (takarítás, parkápolás, hóeltakarítás) költségei, valamint az objektumok
élőerős őrzésvédelmi feladatai is a fejezet csaknem teljes intézményrendszerét érintően.
A Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége az alcím összkiadásán belül 27.289,4 millió
forintot tesz ki.
A folyamatban lévő kutatás-fejlesztési programokra ezen az alcímen 210,0 millió forint került
betervezésre.
A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom és szociálpolitikai juttatások,
valamint a kárpótlások, kártalanítások, kártérítések kifizetésének fedezetét képezi az ellátottak
pénzbeli juttatásai 342,0 millió forintos előirányzata.
A Pápai Bázisrepülőtér fejlesztése 2017. évi ütemének fedezetét is az alcím költségvetése
tartalmazza.
Az intézményi előirányzatok alakulása:

1/2 Egyéb HM szervezetek alcím
2016. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézményi feladatok finanszírozása
(átcsoportosítás az 1/1 alcím
intézményi feladatok finanszírozása
javára; és az 1/2 alcím nemzetközi
feladatok devizajuttatásai javára)
Személyi juttatások és járulékok
növekedése
Szolgáltatási Szerződés
növekménye (a HM és MH
szervezetek infrastrukturális
feltételeinek biztosítása)
10 éves tervben jóváhagyott, illetve
a HSZP-ben tervezett fejlesztések
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)

88.094,9

3.839,5

84.255,4

-45,5

0,0

-45,5

512,0

0,0

512,0

5.443,4

0,0

5.443,4

3.437,8

0,0

3.437,8

97.442,6

3.839,5

93.603,1
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827

827

3.) A 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím kiadási főösszege 104.866,2 millió
forint.
A 2/1 alcím kiadási előirányzatának fedezetéül 99.620,5 millió forint költségvetési támogatás
és 5.245,7 millió forint bevétel szolgál. A tervezett kiadási főösszeg a 2016. évre tervezett
előirányzathoz képest 37.926,9 millió forintos növekedést mutat. A növekedést elsősorban a
10 éves tervben jóváhagyott, valamint a HSZP alapján indításra tervezett, és a folyamatban
lévő fejlesztések, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó működési-fenntartási és kiképzési
feladatok forrásszükséglete indokolja. A 2017. évi előirányzat biztosítja a feladatok
végrehajtását.
Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

MH Kiképzési és Doktrinális Központ;
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár;
MH Katonai Rendészeti Központ;
MH Geoinformációs Szolgálat;
MH Altiszti Akadémia;
MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság;
MH Ludovika Zászlóalj;
MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ;
MH Logisztikai Központ;
MH Anyagellátó Raktárbázis;
MH Katonai Közlekedési Központ;
MH Légijármű Javítóüzem;
MH Katonai Képviselő Hivatala;
MH Nemzeti Katonai Képviselet;
MH Nemzeti Összekötő Képviselet.

Az MH Kiképzési és Doktrinális Központ feladata többek között
−
−
−
−
−
−
−
−

a kiképzések MH szintű tervezése, koordinálása és ellenőrzése;
a kiképzési rendszer szabályozása;
a missziós felkészítésekben történő részvétel;
az MH hazai és nemzetközi gyakorlatainak tervezése, a gyakorlatok végrehajtásával
kapcsolatos követelmények kidolgozása;
részvétel az MH nemzetközi fegyverzetellenőrzési tevékenységében;
a NATO doktrínák adaptálásának koordinációja;
a nemzeti doktrínák kidolgozásának tervezése és irányítása;
az MH Központi Doktrinális Adatbázis és az MH Központi Doktrinális Adattár
működtetése és fejlesztése.

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) feladatai közé tartozik
többek között:
−
−
−
−
−

a HM objektumok üzemeltetése, a HM és az ellátásra utalt katonai szervezetek
logisztikai támogatása és egészségügyi ellátása;
a HM és MH részére központilag biztosított híradó, informatikai és elektronikus
információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása;
a Szent Korona és a Köztársasági Elnöki Palota őrzése;
állami és katonai protokolláris feladatok végrehajtása;
a HM objektumok, valamint a kijelölt helyőrségi objektumok őrzés-védelme;
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−
−
−

kegyeleti feladatok díszelgő biztosításának és az állami és katonai ünnepek zenei
kiszolgálási feladatainak végrehajtása;
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folyó
magyar tisztképzés katonai logisztikai támogatása;
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények lebonyolítása.

Az országos illetőségű MH Katonai Rendészeti Központ alaptevékenységei közé tartozik a
rendészeti és a bűnüldözési feladatok mellett a nemzetközi szerződésekből fakadó közös
védelmi és békefenntartói megbízások ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival
összhangban humanitárius tevékenység ellátása. Magyarország területén belül és missziós
területeken is összefogja az MH-ban a katonai rendészeti feladatok ellátását, szakmai képzését
és állományát. Műveleti területen történő katonai szerepvállalás esetén az alapvető
szakfeladatok ellátása mellett képes a nyomozati cselekményekkel összefüggő bűnügyi
technikusi-, helyszínelői munkában való közreműködésre.
Az MH Geoinformációs Szolgálat állami és védelmi feladatokat egyaránt ellát a térképészet,
katonaföldrajz és meteorológia területén. Alaprendeltetése az MH hagyományos és
informatikai alapokon működő térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai (együtt: geoinformációs) támogatása:
−

−
−

a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési, térképészeti,
légifelvételezési és meteorológiai tevékenység vonatkozásában – országos
illetékességgel – első fokú hatósági jogkör gyakorlása;
más szervezet által az MH térképellátása érdekében végzett szaktevékenység irányítása
és felügyelete;
a földmérési, térképészeti és meteorológiai tevékenységgel összefüggő kutatás és
műszaki fejlesztés.

Az MH Altiszti Akadémián zajlik a honvéd altiszt-jelöltek iskolarendszerű képzése, valamint
az MH szerződéses legénységi állomány, az altisztjelöltek, a tisztjelöltek egységes katonai
alapkiképzése, az önkéntes tartalékosok felkészítése, kiképzése. A szervezet feladata továbbá
a katasztrófavédelmi felkészítés és védekezés, valamint hazai és nemzetközi (NATO)
szaktanfolyamok lebonyolítása.
Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság végzi a honvédelmi tárca
személyi állományának törvényben meghatározott központi nyilvántartásával kapcsolatos
feladatokat, a hadkiegészítési feladatok központi irányítása érdekében üzemelteti, és fejleszti
a hadkiegészítési informatikai rendszert, ellátja a honvédség személyügyi és hadkiegészítési
(katonai igazgatási) központi adatfeldolgozó tevékenységeit. Katonai igazgatási feladatai
keretében az intézmény személyi adatkezelési és nyilvántartási feladatokat lát el, szervezi, és
végzi a toborzási, érdekvédelmi, kegyeleti és hadköteles nyilvántartási tevékenységeket,
továbbá az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos tervezési, szervezési és
szerződéskötési feladatokat. A HM és az MH szervezetei részére készíti a bélyegzőket,
pecsétnyomókat, egyéb feliratokat.
A HM és az MH hivatásos tiszti állománya utánpótlásának biztosítását az MH Ludovika
Zászlóalj hallgatóinak szakképzésével valósítja meg a tárca.
Az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ honvédüdülőként működteti a tárca
vagyonkezelésében lévő Balatonakarattyai (Balatonkenesei) ingatlanokat, valamint
végrehajtja a hazai üdültetéssel és az üdültetést felváltó rekreációval kapcsolatos feladatokat.

592

Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) – a közlekedési biztosítással és légijárművek javításával kapcsolatos feladatok kivételével – ellátja a központi logisztikai
gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő feladatokat. Az MH LK a központi
logisztikai előirányzatok felett rendelkezési jogosultsággal bír, valamint hatáskörébe utalt
központi logisztikai gazdálkodási tevékenységet folytat. A központi ellátás érdekében tervezi
az alárendeltségébe tartozó, illetve hatáskörébe utalt központi ellátó szervezet(ek) erőforrás
szükségletét és költségvetési előirányzatait, irányítja, és felügyeli a rendelkezésre álló
források felhasználását, és végrehajtja a beszámoltatással összefüggő feladatokat, ezen felül
felügyeli a gazdálkodási hatáskörébe sorolt HVK közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozó szervezetek gazdálkodását.
Az MH LK szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Anyagellátó Raktárbázis (a
továbbiakban: MH ARB). Központi ellátó szervezetként – intézményi gazdálkodása mellett –
végzi az anyagok/eszközök átvételének, készletezésének, tárolásba helyezésének vagy
kiadásának,
ellátásának,
anyaggazdálkodásnak,
javításának,
üzembentartásának,
selejtezésének, a felesleges készletek rendszerből történő kivonásának feladatait, az
inkurrencia kezelését. Az MH ARB végzi az MH LK parancsnoka által elrendelt, a tárca
Beszerzési Utasítása szerint a HM Beszerzési Hivatal kizárólagos jogait nem érintő, a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, központi ellátási körbe tartozó áruk és
szolgáltatások beszerzését.
Az MH Katonai Közlekedési Központ (a továbbiakban: MH KKK) feladata az MH
csapatainak, szervezeteinek teljes körű belföldi és nemzetközi viszonylatú csapat, anyag,
személy és speciális közlekedési, szállítási, valamint szállítmánykísérési, rakodási és szakmai
kiképzési feladatainak tervezése, szervezése, koordinálása, irányítása, végrehajtása és
ellenőrzése. Feladata továbbá a szövetséges és más külföldi katonai szervezetek bármely
szállítási ágazatot érintő mozgásainak, oszlopmeneteinek koordinálása, és a végrehajtás
ellenőrzése, illetve a polgári közlekedési szervek által végzendő szolgáltatások
igénybevételének MH szintű koordinálása.
Az MH Légijármű Javító üzem feladata az MH repülőcsapatainál rendszeresített
repülőtechnikai eszközök és felszerelések – a meghatározott mértékű jogosultság keretén
belüli – javítása, felújítása, gyártása és fejlesztése. Ide tartozik többek között a szállító- és
kiképző repülőgépek, helikopterek és tartozékaik, földi kiszolgáló eszközök javítása,
szerkezeti átalakítása; műszaki fejlesztési feladatok technologizálása, kivitelezése;
nyomástároló edények ellenőrzése, hitelesítése, töltése; a repülőcsapatok általános- és
speciális mérőműszereinek, ellenőrző berendezéseinek központi nyilvántartása, tárolása,
javítása, kalibrálása a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált kalibrálólaboratóriumban; a repülőesemények kivizsgálásában műszaki háttér biztosítása a szakhatóság
rendelkezései szerint.
Az MH Nemzeti Katonai Képviselő Hivatala Brüsszelben, az MH Nemzeti Katonai
Képviselet Monsban, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet Norfolkban látja el az MH
katonai képviseleti feladatait.
A személyi juttatások javasolt előirányzata 26.341,0 millió forint, míg a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 6.896,9 millió forint, melyből a
nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatások és annak járulékai 3.063,4 millió
forintot képviselnek.
Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatok dologi és felhalmozási jellegű
kiadásaira 5.676,8 millió forint került megtervezésre.
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A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

nemzeti támogatás;
MH KFOR Kontingens (koszovói NATO katonai békefenntartó erők);
afganisztáni szerepvállalás;
nemzetközi gyakorlatok és kiképzések;
MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel);
MH EUFOR Kontingens (bosznia-hercegovinai katonai békefenntartó erők);
UNFICYP Magyar Kontingens (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió);
MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons);
MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk);
kanadai repülőhajózó képzés;
az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő
magyar szerepvállalás.

Az alcím előirányzatai terhére az MH ARB, az MH KKK és az MH BHD végzi a katonai
szervezetek szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátását (14.124,4 millió forint).
A költségvetési alcímhez tartozó katonai szervezetek logisztikai működési kiadásaira, illetve a
protokoll, rekreációs és kulturális feladatokra, valamint a hazai gyakorlatok és kiképzések
végrehajtására 6.621,6 millió forint került betervezésre.
A hadfelszerelés fejlesztési, valamint egyéb programokra az alábbi források állnak
rendelkezésre (dologi és felhalmozási kiadások együttesen 44.952,8 millió forint):
−
−
−
−

10 éves tervben jóváhagyott, illetve a HSZP-ben tervezett
fejlesztések
gépjármű beszerzési program
harcászati URH rádiók beszerzése
Mistral modernizáció

31.551,2 millió forint;
3.510,0 millió forint;
4.340,0 millió forint;
5.551,6 millió forint.

Az alcímen a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához 125,0 millió forint került
megtervezésre.
A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások
fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 127,7 millió forintos előirányzata.
Az intézményi előirányzatok alakulása:

2/1 HVK közvetlen szervezetei
alcím
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézményi ellátás keretében
finanszírozásra kerülő hazai és
nemzetközi feladatok (átcsoportosítás
az 1/2 alcím intézményi feladatok
finanszírozása terhére)

Kiadás
66.939,3

21,5
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millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
5.245,7
61.693,6
6.224

21,5

2/1 HVK közvetlen szervezetei
alcím
Személyi juttatások és járulékok
növekedése
10 éves tervben jóváhagyott, illetve a
HSZP-ben tervezett fejlesztések
Központi ellátás keretében
finanszírozásra kerülő hazai és
nemzetközi feladatok
Intézményi ellátás keretében
finanszírozásra kerülő hazai és
nemzetközi feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1.534,8

0,0

1.534,8

33.832,6

0,0

33.832,6

2.404,8

0,0

2.404,8

133,2

0,0

133,2

104.866,2

5.245,7

99.620,5

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

6.224

4.) A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím tervezett kiadási főösszege 84.510,8
millió forint, költségvetési támogatása 84.033,5 millió forint, bevételi előirányzata 477,3
millió forint. A kiadási főösszeg a 2016. évre tervezett előirányzatokhoz képest növekedést
mutat, amit egyrészt a személyi kiadások (katonai életpályamodell folytatása), másrészt a
szervezetek által önállóan végrehajtásra kerülő hazai feladatok előirányzatainak növelése
okoz.
Az alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi, a repülő csapatok és az alcímhez tartozó
egyéb szervezetek működését, fenntartását, valamint a nemzetközi feladatok végrehajtását
biztosító előirányzatok.
Az alcímhez tartozó katonai szervezetek központi logisztikai ellátási feladatait a 2/1 alcímen
már ismertetett MH LK, MH ARB, MH KKK és MH Légijármű Javító üzem végzi.
A személyi juttatások javasolt előirányzata 60.871,7 millió forint, míg a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 15.699,8 millió forint, melyből a
nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatások és annak járulékai 6.919,2 millió
forintot képviselnek.
Ezen a költségvetési alcímen az MH alakulatainak működési kiadásaira – beleértve a hazai
gyakorlatok és kiképzések végrehajtásának csapatszintű feladatellátását is – 3.282,4 millió
forint került megtervezésre.
Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatok végrehajtását – devizajuttatásokkal
és járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt – összesen 11.166,3
millió forint biztosítja az alábbiak szerint:
−
−
−
−
−
−
−
−

KFOR kontingens (koszovói NATO katonai békefenntartó erők);
afganisztáni szerepvállalás;
EUFOR kontingens (bosznia-hercegovinai katonai békefenntartó erők);
UNFICYP (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió);
nemzetközi gyakorlatok és kiképzések;
afrikai szerepvállalás;
katonai megfigyelők;
UNIFIL (ENSZ Libanoni Misszió);
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−

az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő
magyar szerepvállalás.

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások
fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 409,8 millió forintos előirányzata.
Az intézményi előirányzatok alakulása:

2/2 MH ÖHP és alárendelt
szervezetei alcím
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Személyi juttatások és járulékok
növekedése
Intézményi ellátás keretében
finanszírozásra kerülő hazai és
nemzetközi feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
82.983,6
916,2

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
477,3
82.506,3
13.647
0,0

611,0
84.510,8

916,2
611,0

477,3

84.033,5

13.647

5.) A 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) cím kiadási
főösszege 14.490,5 millió forint, költségvetési támogatása 14.340,5 millió forint és bevételi
előirányzata 150,0 millió forint. Az alcím előirányzatának a 2016. évihez képest 763,7 millió
forintos növekedését a katonai életpályamodell bevezetésével összefüggő személyi kiadások,
továbbá a szervezet által önállóan végrehajtásra kerülő feladatok finanszírozása indokolja.
A cím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Nbtv.)
rögzített alapfeladatok ellátásához szükséges kiadásokat, továbbá a speciális működési és a
fejlesztési kiadásokat, valamint az attaséhivatalok kiadásait.
A KNBSZ feladata többek között:
−

−
−

−

−

−

megszerzi a kormányzati döntéseket megalapozó katonapolitikai, hadiipari és katonai
információkat, valamint a HM, illetve a HVK hadászati-hadműveleti,
információvédelmi tervező munkájához szükséges adatokat;
felderíti és elhárítja a külföldi titkosszolgálatoknak Magyarország szuverenitását,
honvédelmi érdekeit sértő vagy veszélyeztető törekvéseit;
működési területén felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének jogellenes
eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett
törekvéseket;
információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető terrorszervezetekről, felderíti és
elhárítja a HM és az MH szervezeteinél a külföldi hatalmak, személyek vagy
szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;
információkat gyűjt a működési területét érintő szervezett bűnözésről, az Nbtv. által
hatáskörébe utalt, valamint a HM és az MH törvényes feladatainak végrehajtását
veszélyeztető bűncselekményekről, a honvédelmi érdeket sértő kiber-tevékenységről,
továbbá a műveleti területén lévő alakulatok és azok állománya ellen irányuló
törekvésekről és tevékenységekről;
ellátja a HM és az MH szervezeteinél folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel,
gyártással és kereskedelemmel összefüggő, valamint a nemzetközileg ellenőrzött
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−

−

termékekhez és technológiákhoz, továbbá a haditechnikai eszközök és szolgáltatások
jogellenes forgalmának felderítéséhez, megelőzéséhez, megakadályozásához és legális
forgalmának ellenőrzéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági feladatokat;
ellátja az illetékességi körébe tartozó, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos
katonai szervek és létesítmények, valamint a kormányzati és katonai vezetési
objektumok biztonsági védelmét;
elvégzi az illetékességébe tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyekhez,
gazdálkodó szervezetekhez, a speciális beszerzésekhez, katonai rendezvényekhez és
gyakorlatokhoz kötődő minősítési, ellenőrzési és védelmi feladatokat.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

3. Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat cím
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Személyi juttatások és járulékok
növekedése
Intézményi ellátás keretében
finanszírozásra kerülő feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
13.726,8
254,4

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
150,0
13.576,8
869
0,0

509,3
14.490,5

254,4
509,3

150,0

14.340,5

869

6.) A 6 címen az MH Egészségügyi Központ (MH EK) 2017. évi kiadásai kerültek
megtervezésre.
Az MH EK alaptevékenységi körébe tartozik a járóbeteg- és az aktív fekvőbeteg ellátáson,
illetve a krónikus, a rehabilitációs és a speciális szakellátáson túlmenően többek között a
repülő egészségügyi ellátás, a katasztrófa-egészségügyi biztosítási rendszerben való részvétel
és a Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a rá háruló feladatok végzése, továbbá
orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés. Az MH EK biztosítja a különféle nemzetközi
missziók keretében végzett egészségügyi feladatok ellátásához szükséges egészségügyi
anyagokat (kiemelten az oltóanyagok), illetve technikai eszközöket és a nemzetközi
kontingens keretében működő egészségügyi ellátás képességének fenntartását.
A cím tervezett kiadási főösszege 29.890,5 millió forint, amely 22.035,5 millió forint
összegben támogatásértékű működési bevételből (az Egészségbiztosítási Alaptól az
egészségügyi ellátások finanszírozásaként és egyéb címen átvételre tervezett pénzeszköz),
1.200,0 millió forint intézményi bevételből, illetve 6.655,0 millió forint költségvetési
támogatásból kerül finanszírozásra. Az alcím kiadási előirányzata 1.841,9 millió forinttal
haladja meg a 2016. évi összeget, amelynek oka elsősorban az újpesti Károlyi Kórház 2015.
évi MH EK-ba történő integrációja.
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Az intézményi előirányzatok alakulása:

6. MH Egészségügyi Központ cím

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Létszám, struktúraváltozás (újpesti
Károlyi Kórház átvétele)
Személyi juttatások és járulékok
növekedése
10 éves tervben jóváhagyott, illetve
a HSZP-ben tervezett fejlesztések
Központi ellátás keretében
finanszírozásra kerülő hazai és
nemzetközi feladatok
Intézményi ellátás keretében
finanszírozásra kerülő hazai és
nemzetközi feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

28.048,6

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
22.235,5
5.813,1
3.402

1.000,0

1.000,0

0,0

407,9

0,0

407,9

240,0

0,0

240,0

37,4

0,0

37,4

156,6

0,0

156,6

29.890,5

23.235,5

6.655,0

200

3.602

7.) A 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím kiadási és támogatási
főösszege 288,6 millió forintban került megállapításra, melynek 99,4%-át a személyi
juttatások (219,2 millió forint) és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó (67,7 millió forint) kiemelt előirányzatok teszik ki. A cím kiadási főösszegén belül a
dologi kiadások (0,5 millió forint) alacsony részarányt képviselnek, mert az intézmény
működésének logisztikai biztosítása az MH logisztikai utaltsági rendszerében kerül
végrehajtásra, ezért az intézmény működéséhez szükséges dologi előirányzatok döntő részét
az ellátó katonai szervezet költségvetésében a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím
előirányzatai tartalmazzák.
A pedagógusi életpályamodellel kapcsolatos többletkiadásokra a személyi juttatások kiemelt
előirányzaton 8,1 millió forint, a járulékokon 2,2 millió forint került biztosításra.
A cím előirányzatai biztosítják az intézmény feladatellátásához szükséges előirányzatokat, így
megvalósítva a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelését és oktatását.
A hazafias, honvédelmi nevelés módszertani központjaként az intézményben kiteljesedett
formában, magas színvonalon megvalósuló oktató-nevelő munka tapasztalatai módszertani
továbbképzések formájában kerülnek átadásra a köznevelés más szereplői számára, ezáltal
elősegítve a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés j) pontjában
megjelölt feladatok hatékony végrehajtását.
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Az intézményi előirányzatok alakulása:

7. Kratochvil Károly Honvéd
Középiskola és Kollégium cím
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézményi ellátás keretében
finanszírozásra kerülő feladatok
Személyi juttatások és járulékok
növekedése
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
272,1

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
0,0
272,1
55

1,0

1,0

15,5

0,0

15,5

288,6

0,0

288,6

55

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás
A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím 2017. évi tervezett kiadási és támogatási főösszege
14.639,6 millió forint.
1.) A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) jogcímcsoporton 100,0 millió
forint került tervezésre a központi alrendszer azon előirányzatai között, melyek teljesülése
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól (ꞌꞌfelülről nyitott"). A jogcímcsoport az előző évhez
képest kibővül a NATO Erők Integrációs Egysége (NFIU) készenléti alkalmazásának
lehetőségével, mely várhatóan 2016 második felében kezdi meg működését.
A 8/2/1 A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
100,0
100,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
100,0
0,0
100,0

2.) A katonai hagyományok megőrzéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítására, illetve
felszerelések beszerzésére, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi
szervezetekkel együttesen történő ad hoc jellegű tevékenységeire, továbbá hadisírok
felkutatására és felújítására a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
pályázati támogatása előirányzat biztosít fedezetet a költségvetési javaslatban 55,0 millió
forint összegben. A jogcím előirányzata a 2016. évihez képest növelésre került 10,0 millió
forinttal.

599

A 8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Támogatás növelése
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
45,0
10,0
55,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
45,0
10,0
0,0
55,0

3.) A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek
támogatása jogcímen a katonai hagyományőrző-, sport- és kulturális, illetve a
hadisírgondozásban segítséget nyújtó szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, az
érdekképviseleti szervek, a Magyar Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Atlanti
Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás került tervezésre 359,0 millió forint összegben. A
támogatni tervezett civil szervezetek körét a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló jogszabály tartalmazza. A jogcím előirányzata a 2016.
évihez képest növelésre került 225,0 millió forinttal.
A 8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti
szervek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
134,0
0,0
134,0
225,0
225,0
359,0
0,0
359,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Támogatás növelése
2017. évi javasolt előirányzat

4.) A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felelősségű társaság (HM Zrínyi
Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.), továbbá a Katonai
Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 1.435,0 millió forint összegű előirányzat
került megtervezésre.
A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
általános működése kerül támogatásra a fejezeti kezelésű előirányzatból. Feladatai közé
tartozik a földmérési és térképészeti feladatok végrehajtása, a katonai térképészeti
tevékenység műszaki biztosítása, az állami topográfiai alapadatok szolgáltatása, a katonai
kiadványok sokszorosítása, továbbá a központi nyomdai feladatok végzése. Emellett az NKft.
a honvédelmi tárca részére lapkiadást, kiadványszerkesztést, rendezvények dokumentálását,
videó műsor és sajtószemle készítését végzi, nyomdai szolgáltatást biztosít, és a gondozza a
tárca internetes honlapját. Ezen kívül közreműködik a tárca rendezvényszervezési
tevékenységében, PR- és reklámtevékenységének lebonyolításában, valamint szervezi a belső
terjesztésű és a könyvpiacra is kikerülő könyvek, kiadványok megjelentetését.
A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. fő profilja a katonai hagyományápolás,
katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezése és lebonyolítása.
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A 8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1.435,0
0,0
1.435,0
1.435,0
0,0
1.435,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

5.) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához előirányzat tartalmazza a
NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink egy részének fedezetét, mely 3.160,2 millió
forint összeggel szerepel a tervekben. Az előirányzatból kerül biztosításra a hozzájárulás
mellett a projektek nemzeti forrás szükséglete is. A jogcím előirányzata a 2016. évihez képest
– a programok megvalósításának ütemezéséhez igazodva – növelésre került 869,7 millió
forinttal.
A 8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2.290,5
0,0
2.290,5
869,7
869,7
3.160,2
0,0
3.160,2

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Hozzájárulás változása
2017. évi javasolt előirányzat

6.) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatására 50,0 millió forint összegű
előirányzat került megtervezésre a HM toborzó tevékenysége eredményességének javításában
való közreműködés érdekében. Az alapítvány a támogatást elsősorban a magyar sport és ezen
belül a labdarúgás fejlesztésére, sportrendezvényeken az MH és a HM nevének
megjelenítésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, képzésére, a gyermekkorú,
valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek nevelésére, a futball utánpótlás
oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való
közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére egészségmegőrzés biztosítására használja
fel.
A 8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

7.) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0 millió
forint összegben biztosít fedezetet a HM gondoskodási körébe tartozók – hátrányos vagy
súlyos élethelyzetű családok, pályakezdők, nyugdíjasok – közalapítványon keresztül történő
segélyezésére, továbbá képzési támogatás nyújtására a munkavállalók polgári életbe történő
visszailleszkedéséhez.
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A 8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
63,0
0,0
63,0
63,0
0,0
63,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

8.) A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti
kezelésű előirányzaton 4.566,6 millió forint került betervezésre.
A Hadigondozottak közalapítványa valósítja meg a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV.
törvény (a továbbiakban: Hdt.) 9. és 25. §-a alapján a hadigondozottakról való állami, alanyi
jogú gondoskodást. Az előirányzat tartalmazza a hadigondozás költségeit (hadigondozotti
juttatásokat), az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak
egyösszegű kárpótlásának fedezetét, valamint a Közalapítvány működési költségeit. Az
előirányzat növelése a Hdt. 2015. évi módosítása miatt vált szükségessé.
A 8/2/39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
3.066,6
0,0
3.066,6
1.500,0
0,0
1.500,0
4.566,6
0,0
4.566,6

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Hdt. szerinti ellátások növekedése
2017. évi javasolt előirányzat

9.) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 4.850,8 millió forint összegű
előirányzatán belül a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4.382,8 millió forint összegű
NATO felé vállalt kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös
finanszírozású védelmi alapjaihoz 468,0 millió forint összegű kötelezettség került
megtervezésre. A változást a befizetési kötelezettség módosulása okozza.
A 8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
3.982,8
0,0
3.982,8
400,0
400,0
4.382,8
0,0
4.382,8

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Hozzájárulás változása
2017. évi javasolt előirányzat

A 8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
368,0
0,0
368,0
100,0
100,0
468,0
468,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Hozzájárulás változása
2017. évi javasolt előirányzat
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A 8/3 Fejezeti stabilitási tartalék alcímen – az előző évivel megegyezően – 2.661,9 millió
forint összegű előirányzat került elkülönítésre. A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. §
(5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási tartalék
felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az államháztartásért
felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a
Kormány határozatban dönt. A fejezet által képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017.
október 1-ét megelőzően nem lehet felhasználni.
A 8/3 Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2.661,9
0,0
2.661,9
2.661,9
0,0
2.661,9

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
millió forintban, egy tizedessel
Program
megnevezése
Gripen bérlet

2017

Tárgya, tartalma
Gripen bérleti díj, a
hozzá tartozó kiadással

Gépjármű
Gépjármű Beszerzési
Beszerzési
Program
Program
Tábori vezetési
Harcászati URH rádió
és irányítási
beszerzés
képességek
Fenntartási és fejlesztési programok
összesen:

2018

27.289,4 31.374,7
3.510,0

2019
32.167,1

2020
32.180,4

3.510,0

3.510,0

3.510,0

34.884,7

35.677,1

35.690,4

4.340,0
35.139,4

A fenntartási- és fejlesztési programok megvalósítását az MH alakulatainak és eszközeinek
hadrafoghatósága, feladatainak korszerű színvonalon történő ellátása indokolja. A kiemelt
hadfelszerelési fejlesztési programokat többéves keretszerződések alapján tervezi és hajtja
végre a tárca.
III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
A HM fejezet az EU 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó operatív programok
végrehajtásáért közvetlenül nem felelős. Az operatív programok megalapozására szolgáló
stratégai dokumentumokban, így az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióban
is megjelenítésre kerültek védelempolitikai fejlesztési célok. Az operatív programok és a
hazai szabályzó környezet formálásában a HM aktívan részt vett. Az operatív programokhoz
valamint a hazai szabályzókhoz tett, a kidolgozók által befogadott HM észrevételek (ideértve
különösen a döntéshozatali, előkészítési feladatok testületeiben, folyamatiban valamennyi
minisztérium normatív megjelenítésére vonatkozóakat) megteremtik a feltételeit annak, hogy
a HM fejezet szervezetei a 2014-2020 időszakban az EU források terhére valósíthassanak
meg, kettős (HM és egyéb társadalmi) célokat szolgáló fejlesztéseket.
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A HM a 2014-2020 programozási időszak forrásainak felhasználására vonatkozóan a konkrét
fejlesztési célokat tartalmazó fejlesztési tervvel rendelkezik, melyben a nem hadfelszerelési
célok megvalósítására projekt javaslatokat állított össze. Az MH szervezetei (ideértve a
honvédelmi igazgatás szervezeteit) és a HM fenntartásába tartozó intézmények tekintetében
az EU források felhasználására vonatkozó lehetőségek és igények felmérésre, az EU és
nemzeti célokhoz illeszkedésük vizsgálatra, majd ez alapján a potenciális fejlesztési
elképzelések előzetesen összeállításra kerültek, mely fejlesztések az alábbi célterületekre
koncentrálódhatnak:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

igényjogosulti kör egészségügyi ellátási feltételeinek fejlesztése,
energetikai hatékonysági fejlesztések,
az MH katasztrófavédelmi beavatkozó képességének fejlesztése,
környezetvédelmi (és vízminőség) fejlesztés, környezeti kármentesítés,
közigazgatás (védelemigazgatás) fejlesztése,
a humán erőforrás fejlesztése (képzési rendszer),
informatikai fejlesztés,
a speciális feladatkört ellátó honvédelmi szervezetek (kulturális, rekreációs és oktatási
intézmények) fejlesztése,
a kutatási, fejlesztési, innovációs fejlesztések (ideértve a K+F infrastruktúráját is),
a HM vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok fejlesztése (ide nem értve az
önállóan fejlesztendő K+F+I tevékenységet).

A fejlesztések a szakpolitikai felelős minisztériumokkal történő egyezetése, véglegesítése és
végrehajtása folyamatosan végrehajtásra kerül, azzal a kiemelt céllal, hogy:
−
a megcélzott területeken az EU források felhasználásával támogathatóak legyenek az
olyan össztársadalmi (nem elsődlegesen honvédelmi) célok, mint a széndioxid
kibocsátás csökkentése, vagy az egészségügyi ellátás fejlesztése;
−
a nem haderőfejlesztés jellegű, illetve a kettős hasznosulású fejlesztések terén az EU
források bevonásával – a NATO felé tett vállalásoknak megfelelően – biztosítható
legyen, hogy a hazai költségvetési források minél nagyobb hányada a tényleges
haderőfejlesztésre koncentráltan kerülhessen felhasználásra és
−
így – a honvédelmi célok és érdekek érdemi veszélyeztetése nélkül, sőt a szinergiák
megfelelő kihasználásával azt támogatva – a HM fejezet minél szélesebb körben legyen
képes hozzájárulni az EU és a Magyarország által kitűzött fejlesztési célokhoz.
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés
indokolása
A központi költségvetés fejezeti szintű 2016–2018. évi bevételi és kiadási középtávú
tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a HM 2017. évi kiadási tervszámát
353.625,4 millió forintban, bevételi tervszámát pedig 31.948,0 millió forintban állapította
meg. A javaslatban tervezett főösszegek vonatkozásában jelentkező eltéréseket az alábbiak
indokolják:
Kiadások tekintetében:
A kiadási előirányzat a bevételi és a támogatási főösszeg változásának együttes hatásaként
97,9 millió forinttal magasabb a tervszámmal összevetve.
A fejezet támogatási főösszege a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek
megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1046/2012. (II. 29.) Korm.
határozatban szereplő 0,1 %-os GDP arányos mértékű támogatási főösszeg növekedés
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XIV. Belügyminisztérium
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A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) fejezet 2017. évi költségvetése – a Kormány
programjának megfelelően – kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a
nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, a határon túli magyarok számára
megteremtett kedvezményes honosítási lehetőség kapcsán jelentkező feladatok hatékony és
gyors ellátását, az emberi élet- és értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem
fejlesztését, a „kisértékű” bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását.
A BM fejezet a 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a
kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között az állampolgársági ügyekért, az
anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az eközigazgatásért, az élet- és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi
önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni
védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai
irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterületfelügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a
külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési
szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, a Szervezett Bűnözés Elleni
Koordinációs
Központ
irányításáért,
a
terrorizmus
elleni
küzdelemért,
a
településüzemeltetésért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
valamint a vízvédelemért.
I. Célok meghatározása
Rend- és közbiztonság
A Kormányprogramban meghatározott célokkal összhangban a BM és az irányítása alá
tartozó rendvédelmi szervek alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, az
állampolgárok védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások
következetes végrehajtása.
A korábban megújított rendészet három pillére a terrorcselekmények felderítésére,
megelőzésére, felszámolására létrehozott Terrorelhárítási Központ (továbbiakban: TEK), a
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi Szolgálat
(továbbiakban: NVSZ), valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: ORFK)
és alárendelt szervei, melyek együttesen, együttműködve látják el feladataikat.
A Kormányprogram értelmében fokozott rendőri jelenlét szükséges minden magyar
településen. A megfelelően képzett rendőrök létszámának növelése érdekében képzési
koncepciót dolgozott ki a tárca.
A Rendőrség feladata az Alaptörvényben meghatározott feladatok mellett a határforgalom
ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem és a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú
ellenőrzés, valamint a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése.
A TEK-et 2010. szeptember 1-jével a Kormány 232/2010. (VIII. 19.) számú rendeletével
hozta létre a terrorizmus elleni fellépés, a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és költségvetési
források hatékonyabb, centralizáltabb felhasználása érdekében.
A rendészet harmadik pillére a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok ellátására a
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata jogutódaként 2011-ben létrehozott NVSZ.
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A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (továbbiakban: SZEBEKK)
szervezetének átalakításával, annak általános jogutódjaként a 2016. évben előre láthatóan
megalakul a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatként
működő, bűnügyi és nemzetbiztonsági koordinációs feladatokat ellátó Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi Elemző Központ (továbbiakban: TIBEK). A TIBEK képes lesz a
mindenkori kiemelt biztonsági kockázatok elleni megelőző, bűnüldöző, elhárító
szaktevékenység érdemi támogatására, a kormányzati és biztonságpolitikai döntéshozatal
segítésére, információs és elemzési hírigények kielégítésére, valamint az utasforgalmi adatok
kezelésével a bűnüldöző szervek határokon átnyúló bűnözés megelőzése, felderítése
érdekében folytatott tevékenységének támogatására.
A Kormány szándéka szerint a terrorizmus elleni intézkedéscsomag részeként az ország külső
és belső biztonságának fenyegetettségét időben felismerő, arra reagálni képes
intézményrendszer kerül kialakításra. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy
napjaink biztonsági kihívásaira eredményes választ akkor lehet adni, ha a szolgálatok közötti
koordináció, mindenekelőtt az információ áramlása tökéletes.
A Kormány biztonsági stratégiája alapján megállapítható, hogy a jövő kiemelt belső
biztonsági kockázatainak sorában a terrorizmus és a szervezett bűnözés, valamint a militáns,
erőszak potenciállal rendelkező extrémizmus jelentik a demokratikus állami
intézményrendszer, a nemzet- és közbiztonság ellen irányuló fenyegetések súlypontjait.
Büntetés-végrehajtás
A Büntetés-végrehajtás szervezete (továbbiakban: Bv. szervezet) szakmai feladatainak
ellátásával járul hozzá a közrend és a közbiztonság erősítéséhez, ami a Kormányprogram
fontos részét képezi. Az 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat a férőhelybővítéssel
párhuzamosan a büntetés-végrehajtási intézetek európai színvonalra való felzárkóztatását
tűzte ki célul, amelyhez kapcsolódó feladatok megvalósításának kezdő éve 2012 volt. Az
Emberi Jogok Európai Bíróságának a börtönkörülmények miatti Magyarországot elmarasztaló
ítéletei, valamint az eltelt idő során változó külső körülmények szükségessé tették a
fogvatartotti férőhely-bővítési program eddigi eredményeinek számbavételét, az eredeti
célkitűzések és feladat-meghatározások aktualizálását. Ennek eredményeként az
1125/2016. (III. 10.) Korm. határozattal a Kormány további jelentős forrást biztosít a
szükséges férőhelyszám elérése érdekében. A többlet megoldást nyújt az egészségügyi
ellátást, a kényszergyógykezelést, az elmeállapot megfigyelést, a központi kivizsgálást, a
betegek kóros elmeállapotának gyógykezelését végző intézmények működési körülményeinek
rendezésére is. A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése a Bv. szervezet működésének,
a jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának alappillére, a büntetés-végrehajtás
törvényes működésének és rendjének a garanciája, amely a fogvatartottak védelmét is
biztosítja.
Az állam büntetőhatalma gyakorlásának eszközeként a teljes foglalkoztatás elérése érdekében,
a bűnmegelőzésben és a közrend biztosításában betöltött funkció mellett egyre jelentősebb
szerep hárul a Bv. szervezetre a fogvatartotti foglalkoztatás folyamatos emelésében, a belső
ellátás rendszerének működtetésében és ennek bővítésében.
Polgári nemzetbiztonság
Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) szerinti feladatai keretében ellátja a
hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmét, illetékességi körében elvégzi a
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzési feladatait. A
törvény 2015-től kiterjesztette a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá tartozók körét, és bevezette a
felülvizsgálati eljárást. A felülvizsgálat keretében az AH az ellenőrzés alapjául szolgáló
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jogviszony fennállása alatt az érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel
rendelkező személyeket is ellenőrizheti, hozzájárulva ezzel a korrupció feltárásához,
leleplezéséhez a közszolgálatban.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) fontos szerepet lát el a Kormány
által meghatározott célok, kiemelten a rend- és közbiztonság megerősítése, illetve a
terrorizmus elleni védelem kapcsán jelentkező feladatok végrehajtása során. Az NBSZ
központi szolgáltatói szerepkörében folyamatosan vizsgálja a feladatai ellátásához szükséges
feltételrendszer rendelkezésre állását, állapotát, a fejlesztési-, fejlődési irányvonalakat és
elképzeléseket annak érdekében, hogy szolgáltatásait a kor színvonalának megfelelő
eszközökkel, módszerekkel teljesítse.
Katasztrófavédelem
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi jogállású szervei
(továbbiakban: BM OKF) feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a
tűzvédelem szakigazgatását, jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú
katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és
vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, valamint 2016. július 1-jétől a
katasztrófavédelem biztosítja a kéményseprő-ipari feladatok ellátását – önkormányzati
döntésektől függően – a lakossági szektorban. Alaptevékenységük a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvényben (továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendeletben, továbbá a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben
meghatározott feladatok ellátása.
A BM OKF számára alapvető cél az emberi élet- és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az
áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme.
Menekültügy
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: BÁH) célja 2017-ben az
idegenrendészeti, menekültügyi feladatok hatékonyabb ellátása, a Magyarországra nehezedő
migrációs nyomás jogszerű és hatékony kezelése, az illegális migráció kapcsán felmerülő
biztonsági kockázatok kiszűrése – különös tekintettel a terrorfenyegetettségre – az ország
biztonsági érdekeinek fokozott megóvása, ami szükségessé teszi az együttműködési feladatok
továbbfejlesztését a rendvédelmi szervekkel. 2017-ben kiemelt feladatként jelentkezik a
Magyarországra irányuló migráció szabályozott mederben tartása, a menedékjoggal való
visszaélések visszaszorítása, megakadályozása mellett a nemzetközi védelem megfelelő szintű
biztosítása a menekültek számára, valamint a menekültellátás színvonalának emelése. Kiemelt
feladat továbbá a korábbi években elkezdődött migrációs hullám kezelése érdekében a
befogadó intézményi rendszer bővítése és a menekültügyi őrizeti rendszer működtetése,
valamint a hatósági munkavégzés feltételeinek javítása. A schengeni tagságból eredő
feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében az idegenrendészeti tevékenység kiemelt
területét képezi a vízumkiadással kapcsolatos hatósági tevékenység eredményesebb ellátása.
A Kormányprogram alapján a Nemzeti Ügyek Kormánya a határon túl élő magyarságot is
részévé kívánja tenni a Nemzeti Együttműködés Rendszerének, ezért az állampolgársági
szakterület számára továbbra is kiemelt feladat a nemzetpolitikai célkitűzések végrehajtása
érdekében az egyszerűsített honosítási, visszahonosítási eljárások gyors és ügyfélbarát,
törvényes határidőben történő végrehajtása.
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Vízügy
A Vízügyi Igazgatóságok a BM irányítása alatt a vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetési,
fenntartási, fejlesztési feladatait látják el, valamint részt vesznek a Duna Makro Regionális
Stratégia feladatainak végrehajtásában.
A megfogalmazott szakpolitikai célok alapján az ágazat alapvető feladata az állami tulajdonú
vízkárelhárítási létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése az
árvízvédelem, belvízvédelem, vízminőségi kárelhárítás, jégvédelem és aszály elleni védelem
területén. Elsődleges cél a védekezési feladatok ellátása, ugyanakkor megjelenik a preventív
védekezési és a békeidős fejlesztési feladatok végrehajtása is. A vízkárelhárítás keretén belül
a 2017. év kiemelt feladatát képezi a kockázathoz igazított védelmi rendszer jogszabályi
hátterének kialakítása, ami a kockázatnak megfelelő biztonságot ír elő, valamint az új, modell
alapján működő lokalizációs tervek gyakorlati alkalmazásának bevezetése az érintett
igazgatóságoknál.
Kiemelt célként szükséges kezelni továbbá a vízvisszatartás kérdését, amely főleg a
dombvidéki tározás és belvíz-tározás területén jelent többletfeladatokat. A vízgazdálkodás
szakmai feladatai között egyre hangsúlyosabban jelenik meg az aszály-kár elleni felkészülés,
ennek keretében az aszály-monitoring kialakítása, a műszerek adaptálása, az aszálykezelési
terv megalkotása és az aszályvédekezés integrálása a védelmi rendszerbe. Szükséges az
aszályvédekezés hálózatának kidolgozása, illesztése a meglévő rendszerhez.
A megelőzés keretében kell végrehajtani az integrált folyó- és tógazdálkodást, a dombvidéki
vízrendezést, valamint a térségi vízszétosztás és vízhasznosítás területén jelentkező
feladatokat. A vízügyi szervezeteknek továbbra is kiemelt célja a vízkészletek megismerését
szolgáló vízgazdálkodási alapadatok gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása, amelynek
érdekében a szervezet vízrajzi monitoring rendszert tart fenn, üzemeltet és fejleszt, amely
közel 8.000 üzemi és törzsállomást foglal magában napi szintű adatforgalommal.
A vízgazdálkodási tevékenységet meghatározó vízrajzi adatbázist folyamatosan üzemeltetni
és fejleszteni szükséges. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF) működteti
a Központi Vízügyi Adattárat (KVA). A 2017. év kiemelt feladatát képezi a térségi
vízszétosztás fejlesztése, az aszály megelőzésében és kezelésében való részvétel, a vízhiányos
időszakban kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldása, az ehhez szükséges
intézményi háttér megteremtése.
A vízügyi ágazat részt vesz a vízgyűjtő gazdálkodási terv (továbbiakban: VGT)
végrehajtásában, a terv aktuális felülvizsgálatában. A vízgyűjtő területi szintű állami érdeket
képező vízgazdálkodási feladatokat a vízügyi ágazat a határvízi bizottságokon keresztül
érvényesíti.
A VGT-t a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás érdekében – beleértve a szélsőséges helyzetek
(víz hiánya, többlete) kezelését és minél hatékonyabbá tételét – szükséges alkalmazni. A
rendelkezésre álló készletek és vízhasználatok adatainak pontos ismerete érdekében ki kell
használni a számítástechnikai fejlesztések által biztosított lehetőségeket.
A térségi vízgazdálkodás keretében a vízügyi igazgatóságok – közvetve az OVF – szakmailag
felügyelik a vízitársulatok munkáját, és együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a
vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatok megoldásában.
Magasabb színvonalú mérnöki jelenlétet, valamint a fenntartási források megemelését kell
elérni a szakmában annak érdekében, hogy a teremtett értékek előnyeit, szerepét meg tudjuk
őrizni.
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Közigazgatási alapnyilvántartások
A közigazgatási alapnyilvántartások feladatait a BM irányítása alatt álló Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEK KH) látja el. A KEK
KH feladata többek között az állampolgárok személyi, lakcímre vonatkozó, szabálysértési,
bűnügyi, bírósági nyilvántartások vezetése, a közúti közlekedés nyilvántartása, továbbá a
közigazgatási informatikai szolgáltatások korszerűsítése a kormányzati stratégiai célokkal
összhangban.
A szakterületek kiemelt várható eredményei
A büntetés-végrehajtás 2017. évi fejlesztéseihez 2.537 fős többletlétszámot és
25.226,4 millió forint többletforrást irányoz a Kormány. A rend- és közbiztonság javítása
érdekében a TEK hatékonyságának és eredményességének növekedését tűzte ki célul a
tárca, melynek segítségével csökkenthető a hazánkra nehezedő terror-veszélyeztetettség
mértéke és nő a lakosság biztonságérzete. Az összesen 372 fős létszámfejlesztéshez
4.902,0 millió forint többletforrást biztosít a költségvetési javaslat. Úgyszintén e célokhoz
járul hozzá a SZEBEKK bázisán létrehozni tervezett TIBEK, melynek megalakulásához és
működéséhez 1.360,2 millió forintos többletforrást és 114 fős létszámfejlesztést biztosít a
költségvetési javaslat. Az életpálya-modell bevezetése keretében a túlszolgálat pénzbeli
megváltása, az új társasági egyenruházat bevezetése, a hivatásos állomány lakhatási
feltételeinek javítása valósulhat meg, összességében 7.500,0 millió forint többletforrással.
A BM OKF esetében biztosítottá válik a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása az
1.350 fős létszámfejlesztéssel és a kapcsolódó 6.566,7 millió forintos pénzügyi fedezettel.
A Víz Keretirányelv végrehajtását 400,0 millió forint többletforrás biztosítja. A korszerű
elektronikus ügyintézési feladatok ellátására 1.336,3 millió forint többletforrást kíván
biztosítani 2017-ben a Kormány.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
A XIV. Belügyminisztérium fejezet céljainak megvalósításához 2017-ben 26.931,7 millió
forint bevételi és 663.164,5 millió forint támogatási előirányzatot tartalmaz a költségvetési
javaslat.

Megnevezés
Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű
előirányzatok
Központi kezelésű
előirányzatok

Kiadás

Bevétel

627 168,9

24 972,3

62 927,3

1 959,4

2 055,0

-

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)
602 196,6
85 415
60 967,9
-

-

Ezen felül a rendvédelmi életpálya-modell keretében 2015. július 1-jével megvalósuló
bérfejlesztéshez kapcsolódó 2017. évi többlet személyi juttatások, valamint az azokhoz
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére szolgáló
fedezet a XI. Miniszterelnökség fejezet Céltartalékok előirányzatán az Ágazati életpályák és
bérintézkedések között áll rendelkezésre.
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. Igazgatási jellegű tevékenység
A Belügyminisztérium igazgatásának (továbbiakban: BM igazgatása) alapvető feladata a
Kormányprogramban meghatározott célok elérésének elősegítése, különös tekintettel a
közrend, a közbiztonság fenntartására, az e-közigazgatásra és a közfoglalkoztatásra.
A BM hivatali szerve ellátja a belügyminiszter felügyelete alá tartozó címek és költségvetési
intézmények, valamint szakterületek szakmai és gazdálkodási irányításának, felügyeletének
feladatait.
A BM igazgatásának költségvetése 5.221,7 millió forint kiadási és 25,5 millió forint bevételi
előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 5.196,2 millió forint.
A BM igazgatása 2016. évi költségvetési létszáma 521 fő volt, amelynek alakulását az alábbi
megkötött megállapodások befolyásolták:
−
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
alapján a Miniszterelnökség részére 2014. évben átadott feladatok és státuszok
felülvizsgálatra kerültek, amelynek eredményeként az 1573/2015. (IX. 4.) Korm.
határozat végrehajtásának keretében a Miniszterelnökségtől 2 státusz és kapcsolódó
költségvetési előirányzat visszakerült a BM-hez.
−
Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok,
valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú
elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm.
rendelet 2. §-ában foglaltak szerint a Kormány Nemzeti Elektronikus
Információbiztonsági Hatóságként az NBSZ-t jelölte ki, míg a kormányzati
eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről,
valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki
vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló
185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, mint Kormányzati
Eseménykezelő Központ az NBSZ végzi azt a sérülékenység vizsgálatot, amit korábban
a BM Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztálya
látott el. Ennek keretében 24 státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat került
átadásra az NBSZ részére.
−
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer feladatainak ellátására való
kijelölésről szóló 17/2014. (X. 22.) BM utasításban a belügyminiszter a KEK KH-t
jelölte ki az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos
feladatok ellátására, amellyel összefüggésben 3 státusz és kapcsolódó költségvetési
előirányzat került átadásra a KEK KH részére.
Mindezek eredményeként a minisztérium 2017. évi létszáma: 496 fő.
A 2017. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetését az alábbi szerkezeti
változás érintette, amely növekedést eredményezett:
−

A Miniszterelnökség-BM közötti megállapodás, valamint az 1573/2015. (IX. 4.) Korm.
határozat alapján a Miniszterelnökség részére 2014. évben átadott feladatok és státuszok
felülvizsgálata következtében 15,1 millió forint,
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A 2017. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetését az alábbi szerkezeti
változások érintették, amelyek csökkentést eredményeztek:
−

−

A BM igazgatása-NBSZ közötti megállapodás alapján a Nemzeti Elektronikus
Információbiztonsági Hatóság és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence
Management Authority Osztály átadásával összefüggésben 138,5 millió forint,
A Kormányzati Érkeztető Központ (továbbiakban: KÉR) működtetéséhez a KEK KH
részére átadott fedezet 10,7 millió forint összegben.

A többletforrásként biztosított 49,2 millió forint az alábbi kiadás fedezetét szolgálja:
−

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (továbbiakban: Hszt.) alapján a
rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 49,2 millió forint.

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése
1. cím
BM igazgatása

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
ME-BM közötti megállapodás
(Miniszterelnökség részére
2014. évben átadott feladatok és
státuszok felülvizsgálata)
BM-NBSZ közötti megállapodás
(NEIH, NBF CDMA Osztály
átadása)
KÉR működéséhez szükséges
forrás átcsoportosítása a
KEK KH részére
Többlet:
Rendvédelmi életpálya 2016. évi
üteme
2017. évi javasolt előirányzat

5 306,6

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
25,5
5 281,1
521,0

15,1

0,0

15,1

2,0

-138,5

0,0

-138,5

-24,0

-10,7

0,0

-10,7

-3,0

49,2

0,0

49,2

0,0

5 221,7

25,5

5 196,2

496,0

2. Rend- és közbiztonsági ágazat
Az ágazathoz tartozó címek:
−
Nemzeti Védelmi
Szolgálat
−
Terrorelhárítási Központ
−
Közszolgálati
Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság
−
Rendőrség

A címekhez tartozó költségvetési szervek:
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Terrorelhárítási Központ
Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság
1. Országos Rendőr-főkapitányság
(középirányító)
2. Készenléti Rendőrség
3. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
4. Budapesti Rendőr-főkapitányság
5. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
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−

−

Szervezett Bűnözés
Elleni Koordinációs
Központ
BM Nemzetközi
Oktatási Központ

6. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
7. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság
9. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
10. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
11. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság
12. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
13. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság
15. Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság
16. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
17. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
18. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság
20. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
21. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
22. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
23. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
24. Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
25. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
26. Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
27. Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
28. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
29. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
30. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési
Központ
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs
Központ
BM Nemzetközi Oktatási Központ

Az NVSZ által ellátandó általános feladatokat a rendőrség belső bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a
kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak
megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza. A szervezet a
belügyminiszter irányítása alatt gondoskodik a Rendőrség, a BM OKF, a BÁH, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV), a Bv. szervezet, az AH, az NBSZ, valamint azon
szervek védelméről, amit a jogszabály a hatáskörébe utal. A fenti védelem a belső
bűnmegelőzési célú ellenőrzésből, a kifogástalan életvitel ellenőrzéséből, a megbízhatósági
vizsgálatból, egyes bűncselekmények felderítéséből, továbbá a belügyminiszter irányítása alá
tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyi állomány biztonsági ellenőrzéséből áll.
Továbbra is elsődleges elvárás az erős és hatékony rendvédelem, amelynek egyik alapfeltétele
a korrupcióval szembeni hatékony fellépés, amelyhez kapcsolódó folyamatos ellenőrzés
egyben állampolgári elvárás is. Ennek értelmében – az egyes kormányrendeleteknek a
kormányzati
szerkezetátalakításokkal
összefüggő
módosításáról
szóló
221/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet
alapján
2014 szeptemberétől
–
az
NVSZ
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alaptevékenységeként látja el a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati
feladatok összehangolását.
A belügyminiszter a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokat az
NVSZ közreműködésével látja el. A korrupció-megelőzéssel kapcsolatos hatásköri változások
lehetővé tették, hogy a korrupció elleni küzdelem szankcionáló és megelőzési oldala egy
szervezet keretei között egyesüljön. Az új megközelítés egyrészt módot ad az
állampolgárokkal folytatott párbeszédre, ezáltal támogatva őket és az állami szerveket is a
korrupciós jelenségeket felismerő és visszautasító öntudat és szervezeti kultúra
kialakításában, másrészt erősíti az államigazgatási szervek és a korrupció elleni küzdelmet
folytató szervezet kapcsolatát.
A 2016. évi 85 fős létszámbővítésből adódó elhelyezési feltételek (a Készenléti Rendőrség
Kerepesi úti XI. épületének használatba vétele és felújítása) megteremtésére a 2016. évben
egyszeri jelleggel jóváhagyásra került 1.122,3 millió forint a 2017. évben a kiadások közül
kivételre került.
A Hszt. értelmében a rendvédelmi életpálya-modell 2016. évi üteme és a közalkalmazotti
ágazati pótlék támogatása 1.047,0 millió forint összegben került a bázisba beépítésre.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
2. cím
Nemzeti Védelmi
Szolgálat
2016. évi törvényi
előirányzat
Változások
jogcímenként:
Korrupció
megelőzése
érdekében 2016-ra
biztosított egyszeri
kiadás megvalósulás
miatti kivétele
Többlet:
Rendvédelmi
életpálya 2016. évi
üteme
(közalkalmazotti
ágazati pótlék
támogatással)
2017. évi javasolt
előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

6 105,8

0,0

6 105,8

545

-1 122,3

0,0

-1 122,3

0

1 047,0

0,0

1 047,0

0

6 030,5

0,0

6 030,5

545

A TEK alapvető feladata a terrorfenyegetés időben történő felismerése és felderítése, valamint
az elkövetők elfogása még a cselekmény végrehajtása előtt. A TEK feladatrendszerét az Rtv.,
valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes
szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg:
−

országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény bűncselekmény, vagy azzal
összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzését, felderítését,
megszakítását, valamint az ezzel kapcsolatos tűzszerészeti feladatokat, bűnfelderítési
célból titkos információgyűjtő tevékenységet végezhet, elemzi és értékeli Magyarország
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−

−

−

terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja hazánkban a
terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét;
ellátja Magyarország Miniszterelnökének és Magyarország Legfőbb Ügyészének
személyvédelmével, valamint a jogszabályban meghatározott kiemelt létesítmények
védelmével kapcsolatos feladatokat;
a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a belföldi, illetőleg
nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más
bűncselekmények vonatkozásában – az igazságügyi együttműködés keretében –
kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel, elvégzi a külföldön – háborús
cselekmények, fegyveres konfliktusok, terrorista vagy túszejtő akciók miatt – bajba
jutott magyar állampolgárok mentését, hazatérésük biztosítását, ehhez kapcsolódóan
megszerzi, elemzi és értékeli, valamint továbbítja a külföldi eredetű, vagy külföldre
vonatkozó információkat;
végrehajtja a terrorcselekmény, a légi, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy
tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás
bűncselekmények megszakítását, kizárólagosan végzi a bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személyek elfogását, valamint – más
nyomozóhatóságok felkérésére – az egyéb személy elleni erőszakos bűncselekmények
megszakítását, az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személyek elfogását.

A TEK-től a KÉR működéséhez a KEK KH részére 1 fő, valamint a státusz 3,8 millió forintos
költségvetési fedezete került átadásra.
A rendvédelmi szervek hivatásos állománya életpályájának 2015. július 1-jei bevezetésével
kapcsolatos illetményemelkedésének 2016. évi ütemének, valamint a közalkalmazotti
állomány rendvédelmi ágazati pótlékának [megállapította: 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet]
fedezetére biztosított többletforrás 2.234,8 millió forint.
A Miniszterelnökségnek a Karmelita Kolostor épületébe történő költözésével kapcsolatos
személy- és objektumvédelmi többletfeladatokra a TEK állományi létszáma 35 fővel bővült, a
státuszfejlesztés éves finanszírozási szükséglete 322,7 millió forint.
Az Európa szerte megnövekedett terrorfenyegetettség szempontjából a TEK esetében
fejleszteni kell az új kihívásokra reagáló és a biztonság megteremtéséhez szükséges
képességet, valamint az ezt támogató technikai és logisztikai feltételeket.
Fokozni szükséges a felderítési, valamint a humán hírszerzési képességeket, fejleszteni
szükséges az értékelő-elemző, az internetes adatforgalmat ellenőrző szervezeti egységeket,
valamint a hozzá kapcsolódó technikai erőforrásokat.
A műveleti egységek tekintetében – részben új speciális egységek kialakításával – biztosítani
kell az azonnali reagálás feltételeit, valamint azt a képességet, hogy az állomány több helyen,
egy időben jelen legyen és hatékonyan beavatkozzon a veszélyelhárításba.
A TEK hatékonyságának és eredményességének növekedésével csökkenthető a hazánkra
nehezedő veszélyeztetettség mértéke, és összességében nő a lakosság biztonságérzete,
személy- és vagyon biztonsága. Az összesen 372 fős létszámfejlesztéshez szükséges éves
többletforrás 4.902,0 millió forint.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
4. cím
Terrorelhárítási Központ
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)

12 225,2

123,0

12 102,2

1 113

-3,8

0,0

-3,8

-1

2 234,8

0,0

2 234,8

0

322,7

0,0

322,7

35

4 902,0

0

4 902,0

372

19 680,9

123,0

19 557,9

1 519

Változások jogcímenként:
KÉR működéséhez szükséges
forrás átcsoportosítása a KEK KH
részére
Többletek:
Rendvédelmi életpálya 2016. évi
üteme (közalkalmazotti ágazati
pótlék támogatással)
Az 1135/2016. (III. 11.) Korm.
határozat alapján a Karmelita
kolostorhoz kapcsolódó
személyvédelmi kiadások
biztosítása
Terrorellenes képességfejlesztés
2017. évi javasolt előirányzat

A Rendőrség alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, ennek keretében az
Rtv.-ben és más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási
és rendészeti feladatok elvégzése, ennek érdekében az állampolgárok védelmét, biztonságát
szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következetes végrehajtása.
A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül
fenyegető vagy sértő cselekményekkel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a
rászorulóknak, óvja az emberek jogait. Általános feladata a közbiztonság és a közrend
védelme, az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár rendjének
fenntartása, a törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés.
A Rendőrség feladatellátását, a kitűzött célok elérését lehetővé teszi, hogy a 2017. évi
költségvetés 53.472,1 millió forint többletforrást biztosít a szervezet részére, amely a meglévő
feladatok magas színvonalú ellátását, továbbá 2017-ben a szervezetnél jelentkező új feladatok
(pl.: Kiskunhalasi Migrációs Központ üzemeltetése, Nagyhódos-Nagypalád közúti
határátkelőhely létesítése) végrehajtását szolgálják.
Az ágazat legkiterjedtebb intézményrendszerével a Rendőrség cím rendelkezik. A címhez
30 költségvetési intézmény tartozik, amelyek 2016. évi eredeti költségvetési létszáma
összesen 48.436 fő, amely a KÉR működéséhez biztosítandó létszám miatt 2017-re
48.434 főre változik.
A bűnügyi szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok:
−
−

rendkívüli halálesetek jelentési, adatszolgáltatási rendszer innovációjának kidolgozása;
a helyszíni szemlékhez kapcsolódóan módszertani segédlet és szakirányítási
szempontrendszer, szakszótár kidolgozása és nyomtatott formában történő kiadása a
területi, helyi bűnügyi szerveknek, felhasználóknak;
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−

−

−

−
−
−

−
−

−
−

országos viszonylatban a lefoglalt gépjárműalkatrészek azonosításának gördülékeny
lebonyolítását segítő nyilvántartó rendszer kidolgozása és a szükséges szoftver
beszerzése;
a helyszíni szemléhez kapcsolódóan a szemlebizottság vezetői, valamint a bűnügyi,
rendészeti osztályvezetők és a helyettesítési jogkörben eljáró állomány részére
továbbképzés tartása az ország keleti és nyugati régiójában történő összevonással;
az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) kábítószerraktárainak
tételes ellenőrzése, a raktározással kapcsolatos új számítógépes, vonalkódos rendszer
létrehozása, az ehhez szükséges technikai eszközök beszerzése;
az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtása;
a vagyon-visszaszerzési eljárás során bevezetett kényszerintézkedésekkel érintett egyes
bűnjelek szakszerű kezelése és tárolása érdekében logisztikai és tároló bázis kialakítása;
az előre nem tervezett, több országot – köztük hazánkat is – érintő, kiemelt
jelentőséggel bíró új elkövetési módszerek témakörében szervezett nemzetközi
találkozókon, információcseréken, konferenciákon történő részvétel feltételeinek
biztosítása;
a bűnügyi szakterület iskolai programjainak működtetése, képzés és továbbképzés
lebonyolítása, technikai eszközökkel történő ellátása;
a kapcsolati- és a családon belüli erőszak cselekményeinek felismerése, az eljárások
sajátosságainak figyelembevétele, a különleges bánásmódot igénylő sértettek jogainak
biztosítása érdekében végrehajtandó feladatok oktatása az állomány számára;
különleges meghallgató szobák kialakítása valamennyi rendőrkapitányságon;
a nyomozati munka támogatása és a Rendőrség felső vezetése által hozandó döntések
megalapozása érdekében végzett elemzések hatékonyságának növeléséhez szükséges
tárgyi (informatikai) feltételek javítása.

A rendészeti szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok:
−

−

−
−
−
−
−
−
−

−

a személysérüléses balesetek és a balesetben meghalt személyek számára az utóbbi
három évben jellemző enyhén emelkedő tendencia megfordítása, a halálos áldozatok
számára vonatkozóan az EU által 2020-ra kitűzött 50%-os csökkenés megvalósítása. A
védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) biztonságának javítása, az ittas
vezetés visszaszorítása;
a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat hatékony és eredményes működtetése, napi
felügyelete, a hibák felismerése és kezelése, a javított eszközök ismételt éles üzembe
állítása előtti szakmai ellenőrzése céljából egy 20 fős szervezeti egység létrehozása és
működtetése;
az együttműködő szervezetek információigényének kielégítése;
a megnövekedett ügyszámból adódó szakirányítási feladatok zökkenőmentes ellátása;
a hatósági eljárások lefolytatásával kapcsolatban a szükséges feltételek biztosítása;
az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzése során alkalmazott eszközpark
karbantartása és cseréje az ellenőrzési képesség fenntartása érdekében;
határrendészeti technikai eszközök, határvédelmi berendezések telepítése, fenntartása,
fejlesztése, új eszközök beszerzése, telepítése (EU forrásokon kívüli támogatásokkal);
új határátkelőhelyek nyitása (pl. Nagyhódos-Nagypalád);
a nemzetközi kapcsolatrendszer erősítése, ehhez kapcsolódóan a közvetlen
kapcsolattartás fokozása (kiutazások, vendégfogadások, nemzetközi egyeztetések
számának növelése, V4 szerepvállalás megerősítése);
az elfogott, előállított külföldi személyek őrizetének biztosítása, ellátása, a szükséges
feltételek megteremtése (őrizeti férőhelyek, károkozás helyreállítása, szállítójárművek
és kapacitások növelése);
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−

−
−

−
−
−
−
−
−

−

a határforgalom-ellenőrzéséhez kapcsolódó technikai eszközök rendszerben tartása, új
eljárási technológiák kialakítása [eszközjavítás, Határellenőrzési és Regisztrációs
Rendszer (HERR) fejlesztés, SmartBorders elemeinek kialakítása, új, az EU által nem
támogatott eszközök beszerzése – pl. testkamerák];
a szabálysértési eljárások eredményességének javítása;
a szabálysértési ügyekben folytatandó végrehajtási eljárások foganatosítása, illetve a
VÉDA rendszer kiegészítő elemeinek bevezetése nyomán emelkedő szabálysértési
eljárások kezelése;
a közigazgatási hatósági eljárások elektronikus ügyintézésének és az ezt támogató
közigazgatási modulok fejlesztése;
a helyi és a területi rendőri szervek igazgatásrendészeti szakterületein az informatikai
eszközök (munkaállomások, nyomtatók, hálózatok) ütemezett amortizációs cseréje;
a fokozott rendőri jelenlét biztosítása a közterületeken és nyilvános helyeken;
kiemelt sport- és egyéb rendezvények (pl. a 2017-es vizes világbajnokság) biztosítási
feladatainak ellátása és az ezen eseményekre történő felkészülés;
a rendőri szervezetek magas fokú riasztási és mobilizálási készségének fenntartása;
különleges jogrendben és az arra történő felkészülés időszakában, valamint
békeidőszakban a váratlanul bekövetkező veszélyhelyzetek, katasztrófák elhárítási
feladataiban történő hatékony és eredményes rendőri feladatok ellátása;
hatékony együttműködés a katasztrófák elhárításában közreműködő szervekkel.

A többletforrásként biztosított 53.472,1 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a rendvédelmi életpálya 2016. évi ütemére (közalkalmazotti ágazati pótlék
támogatással) 48.946,6 millió forint;
a pedagógusi életpálya ütemezett bevezetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra
22,5 millió forint;
a Rendőrség szakmai feladatainak végrehajtása során felmerülő túlszolgálat fokozatos
kivezetéséhez szükséges létszámbővítéshez 594,5 millió forint;
a Karcagi Rendőrkapitányság elhelyezésére új épület építésére 150,0 millió forint;
a Kiskunhalasi Menekültügyi Migrációs Központ üzemeltetésével kapcsolatban
felmerülő személyi jellegű kiadásokra 1.500,0 millió forint;
a Nagyhódos-Nagypalád közúti határátkelőhely létesítésére 458,5 millió forint;
a csapatszolgálati századok rendészettechnikai eszközbeszerzésére 500,0 millió forint;
informatikai eszközök beszerzésére, az amortizációs cserék végrehajtására
1.000,0 millió forint;
a határrendészeti állomány csapadék elleni védőruházatának költségére 300,0 millió
forint.

A Rendőrség előirányzatai 210,0 millió forintos összegben tartalmazzák a Gárdonyi
Rendőrkapitányság építése 2017. évi ütemének kiadásait is.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
7. cím
Rendőrség
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
A rendőri állomány lövedékálló
védőmellényekkel történő
ellátásának folyamatos biztosítása,

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)

255 626,2

5 301,6

250 324,6

48 436

-1 500,0

0,0

-1 500,0

0
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illetve az időközben lejáró
szavatosságú készletek
visszapótlása, csapatszolgálati
századok rendészettechnikai
eszközbeszerzése megvalósulása
miatti kivétel
Gárdonyi Rendőrkapitányság új
épülete beruházási kiadásának
csökkenése
KÉR működéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a KEK KH részére
Többletek:
Rendvédelmi életpálya 2016. évi
üteme (közalkalmazotti ágazati
pótlék támogatással)
Pedagógus életpálya ütemezett
bevezetésével kapcsolatban
felmerülő kiadások finanszírozása
Túlszolgálat fokozatos
kivezetéséhez szükséges többlet
Karcag Rendőrkapitányság
elhelyezésére új épület építése
Kiskunhalasi Menekültügyi
Migrációs Központ üzemeltetése
Nagyhódos-Nagypalád közúti
határátkelőhely kiemelt beruházás
megvalósítása
Rendészet-technikai
eszközbeszerzés
Informatikai eszközbeszerzés
Határrendészeti állomány csapadék
elleni védőruházatának költsége
2017. évi javasolt előirányzat

-280,0

0,0

-280,0

0

-8,2

0,0

-8,2

-2

48 946,6

0,0

48 946,6

0

22,5

0,0

22,5

0

594,5

0,0

594,5

0

150,0

0,0

150,0

0

1 500,0

0,0

1 500,0

0

458,5

0,0

458,5

0

500,0

0,0

500,0

0

1 000,0

0,0

1 000,0

0

300,0

0,0

300,0

0

307 310,1

5 301,6

302 008,5

48 434

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság közfeladatai tekintetében elvégzi a
Hszt.-ben, a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és
Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti
szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, a
belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos
szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló
64/2011. (XII. 30.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alatt álló, rendvédelmi
feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges
követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, az egyes rendészeti feladatokat
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, a rendészeti feladatokat
ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és
vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá
tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről,
valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM
rendeletben, valamint az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási

622

és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm.
rendeletben meghatározott feladatokat.
Az oktatási, képzési, továbbképzési, vezetőképzési feladatok koordinálását és szervezését,
valamint a rendészeti vezetőképzés, az oktatásigazgatási feladatok egységes szerkezetben való
végrehajtását a KSZF Rendészeti Vezetőképzési Igazgatóság és Oktatási Igazgatóság végzi,
amely koordinációs feladatai mellett közreműködik a rendészeti felsőoktatási ágba tartozó
képzésekkel kapcsolatos miniszteri döntések előkészítésében, végrehajtja a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem miniszteri fenntartói feladataiból fakadó teendőket, ellátja a rendészeti
szakközépiskolák oktatási-igazgatási felügyeletét. Az intézmény tudományszervezési, kutatási
feladatai mellett működteti a Belügyi Tudományos Tanácsot és a Belügyi Szemlét.
A KSZF Továbbképzési Igazgatóság a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján a rendészeti
feladatokat ellátó személyek, segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzését
és vizsgáztatását látja el.
A KSZF Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság ellátja az integrált humánerőforrásgazdálkodást támogató informatikai rendszer (KSzSzR) működtetésével kapcsolatos
feladatokat, a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító informatikai rendszerekkel
(TARTINFO) kapcsolatos feladatokat, az egységes toborzási adatbázist (KÖZIGÁLLÁS)
biztosító informatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatokat, és szakmai ügyfélszolgálatot
működtet a felhasználók részére. A munkakör alapú rendszer (MAR) kialakítása érdekében
módszertani támogatást nyújt a munkakör-elemzésben és értékelésben mind a három
hivatásrend (közszolgálati tisztviselők, honvédek, fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjai) vonatkozásában. Működteti és fejleszti az új közszolgálati teljesítményértékelés (TÉR)
informatikai rendszerét, a civil közigazgatás teljesítményértékelési módszertani és
informatikai központjaként pedig gondoskodik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó személyzeti munkatársak és vezetők felkészítéséről.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
6. cím
Közszolgálati
Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
KEKKH-KSZF közötti
megállapodás (KSzSzR
működtetéséhez szükséges
informatikai, műszaki
feltételek biztosítása)
Többlet:
Rendvédelmi életpálya 2016.
évi üteme (közalkalmazotti
ágazati pótlék támogatással)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
683,9

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
22,2
661,7
90

60,9

60,9

0

47,5

47,5

0

770,1

90

792,3

22,2

A SZEBEKK végzi az együttműködő szervek részéről a hatáskörébe utalt
bűncselekményekről küldött adatok gyűjtését, rendszerezését, elemzését és értékelését, az
azokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat, javaslatot tesz felderítési, nyomozási
cselekményekre, valamint a légitársaságok által továbbított nyilvántartási és előzetes utasadatok kezelését, értékelését és elemzését.
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A SZEBEKK intézményi feladatellátásában, illetve intézményrendszerében változás várható.
A létrehozandó TIBEK fogja végezni a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel összefüggő
adatok gyűjtését, elemzését, ezek rendszerezését, értékelését, az információk elemzésével,
értékelésével hozzájárul a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények hatékony
megelőzéséhez, megakadályozásához, felderítéséhez. A TIBEK működése mind az EU, mind
pedig Magyarország biztonságát jelentősen növelve eredményessé kívánja tenni a terrorista és
a nemzetközi szervezett bűnöző csoportok elleni küzdelmet.
Az új szervezet 130 fős tervezett létszáma indokolja a gazdasági szakterület újbóli felállítását,
melyhez átvételre kerül az NBSZ-től 5 státusz fedezete. A 2017. évi költségvetési javaslat
tartalmazza a 114 fős létszámbővítés többletét.
A TIBEK megalakulásával a szerv a Rend- és közbiztonság ágazatból átkerül a Polgári
nemzetbiztonság ágazatba.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
10. cím
Szervezett Bűnözés Elleni
Koordinációs Központ
2016. évi törvényi
előirányzat
Változások jogcímenként:
Gazdasági szervezet
felállítása miatti
létszámátvétel az NBSZ-től
Többletek:
Rendvédelmi életpálya 2016.
évi üteme (közalkalmazotti
ágazati pótlék támogatással)
TIBEK létrehozása
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

416,8

0,0

416,8

11

23,3

0,0

23,3

5

39,5

0,0

39,5

0

1 360,2
1 839,8

0,0
0,0

1 360,2
1 839,8

114
130

A BM Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: BM NOK) alaptevékenységi körébe a
felnőttoktatási tevékenység és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési
feladatok végrehajtása tartozik. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a
nemzetközi szervezetek – Nemzetközi Rendészeti Akadémia, Közép-európai
Rendőrakadémia, Európai Rendőrakadémia, Nemzetközi Pénzügyi Nyomozó Akadémia –
képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, tanfolyamok, konferenciák
megszervezése, lebonyolítása. A BM NOK bejelentett nyelvtanfolyamokat szervez és az
ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ vizsgahelye.
A BM és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) által 2014. augusztus 18-án aláírt Székhelymegállapodás értelmében 2014. szeptember 1-től a BM NOK üzemelteti az Ó utca 27. szám
alatti CEPOL Székházat.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
15. cím
BM Nemzetközi Oktatási
Központ
2016. évi törvényi
előirányzat
Változások jogcímenként:
Rendvédelmi életpálya 2016.
évi üteme (közalkalmazotti
ágazati pótlék támogatással)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám
(fő)

1 048,8

414,5

634,3

74

53,0

0,0

53,0

0

1 101,8

414,5

687,3

74

3. Büntetés-végrehajtási ágazat
A Büntetés-végrehajtás címhez a 2017. évben 30 gazdasági szervezettel rendelkező és
3 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tartozik, a 2017. évi
engedélyezett létszám 11.391 fő. Az intézményrendszerben 2016. január 15-ei hatállyal
történt változás. A Fiatalkorúak Bv. Intézetében végrehajtott ombudsmani vizsgálat
kifogásolta, hogy fiatalkorú fogvatartottak között felnőtt korú fogvatartottak elhelyezése is
megvalósult, így a felnőtt korú fogvatartottak elhelyezésének biztosítása érdekében január 15től megalakult a Tököli Országos Bv. Intézet, valamint gazdálkodó szervezettel nem
rendelkező szervvé alakult át a Fiatalkorúak Bv. Intézete.
A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek az alábbiak:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Budapesti Fegyház és Börtön
Kalocsai Fegyház és Börtön
Márianosztrai Fegyház és Börtön
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Szegedi Fegyház és Börtön
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Váci Fegyház és Börtön
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
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−
−
−
−
−
−
−

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A fenti költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
középirányító szervi feladatot lát el.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:
− Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
− Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI)
− Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza.
A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a
szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá
ellátják a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – gyógykezelését,
elmemegfigyelését és kivizsgálását. A feladatok ellátásával hozzájárulnak a közrend és a
közbiztonság erősítéséhez.
A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelése szempontjából
az egyik legfontosabb feladat a fogvatartotti telítettség csökkentése. A férőhelybővítő
beruházások során fő szempont a költségtakarékos, legolcsóbb, ugyanakkor a
legköltséghatékonyabb megoldások feltárása és alkalmazása.
Az 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban jóváhagyott többleteknek köszönhetően
folytatódhatnak a megkezdett fejlesztési munkálatok, valamint megindulhatnak az
egészségügyi intézmények rekonstrukciói is.
A büntetés-végrehajtás 2017. évi feladatai között ismét jelentős szerepet kap a belső ellátás
tevékenységi körének, a büntetés-végrehajtás ellátási kötelezettségének további bővítése,
amely elősegíti a munkáltatásban részt vevő fogvatartottak létszámának növekedését,
amellyel közelebb kerülhet a teljes foglalkoztatottság kitűzött céljához.
Mindezek alapján a büntetés-végrehajtás kiadási főösszege 60%-kal növekedett.
Növekedésként megjelenik a rendvédelmi életpálya és a közalkalmazotti ágazati pótlék
2016. évi üteme, a bv. fejlesztések többlete, valamint a PPP börtönök szolgáltatási díjának
inflációkövetése. Csökkenésként jelenik meg a KÉR működéséhez szükséges KEK KH
részére történő átcsoportosítás.
A 2017. évi bv. fejlesztések részletezése:
−
korábbi évek egyszeri fejlesztési kiadásainak kivétele
=
Állampusztai Bv. Intézet (ABE)
=
BAZ Megyei Bv. Intézet (Szirmabesenyő)
=
Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet
=
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet
=
500 fős börtönök
−
új és folyamatban lévő fejlesztések többlete
=
Állampusztai Bv. Intézet (Solt)
=
BAZ Megyei Bv. Intézet (Szirmabesenyő)
=
Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet
=
Állampusztai Bv. Intézet (Solt II.)
=
Váci Fegyház és Börtön
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-754,0 millió forint
-1.070,2 millió forint
-680,0 millió forint
-660,0 millió forint
-2.000,0 millió forint
219,9 millió forint
762,4 millió forint
2.972,6 millió forint
224,4 millió forint
282,7 millió forint

=
Márianosztrai Fegyház és Börtön
=
Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet
=
1000 fős börtön (Kunmadaras)
=
7 db 500 fős börtön
=
IMEI felújítása
=
BAZ Megyei kórház felújítása
Összesen:

127,0 millió forint
68,6 millió forint
5.900,3 millió forint
19.762,7 millió forint
20,0 millió forint
50,0 millió forint
25.226,4 millió forint

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
5. cím
Büntetés-végrehajtás
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
KÉR működéséhez szükséges
forrás átcsoportosítása a
KEK KH részére
Többletek:
Rendvédelmi életpálya 2016.
évi üteme (közalkalmazotti
ágazati pótlék támogatással)
2017. évi bv. fejlesztések
felhalmozási kiadásai
2017. évi bv. fejlesztések
működési kiadásai
PPP börtönök szolgáltatási
díjának inflációkövető
emelése
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
58 095,2

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
2 715,6
55 379,6
8 856

-12,1

0,0

-12,1

-2

9 373,6

0,0

9 373,6

0

17 007,1

0,0

17 007,1

0

8 219,3

0,0

8 219,3

2 537

43,6

0,0

43,6

0

92 726,7

2 715,6

90 011,1

11 391

4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat
Az ágazathoz tartozó költségvetési szervek:
− Alkotmányvédelmi Hivatal
− Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Az AH az Nbtv.-ben meghatározott feladatok elvégzésével a nyílt és a titkos
információgyűjtés eszközrendszerével Magyarország érdekeinek érvényre juttatását, az ország
szuverenitását, alkotmányos rendjének védelmét hivatott biztosítani. Alaptevékenysége
keretében felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi
vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és
tevékenységet, a Magyarország törvényes rendjének jogellenes eszközökkel történő
megváltoztatására vagy megzavarására irányuló, illetve a Magyarország gazdasági,
tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a
jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és
kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények
biztonsági védelmét, valamint a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági
védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást kérelmező,
továbbá a menekültkénti elismerést kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó,
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valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a
vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.
A nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni, az emberiség elleni bűncselekmények, illetve
működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a harckészültség veszélyeztetése
bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási
csoport tagja elleni erőszak, a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, a
közveszély-okozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, a légi jármű, vasúti, vízi,
közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, a
közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményekre
vonatkozóan. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a
hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését.
A 2016. évre megállapított előirányzathoz képest jelentős összegű változást a rendvédelmi
életpálya 2016. évi többletének finanszírozásán túl az AH Fehérvári útra történő költözésének
előkészítése jelenti. A jelenlegi széttagolt elhelyezkedés megszüntetése és egy épületben
történő elhelyezés érdekében a tervezett új ingatlan felújításának 2017. évi ütemére
7,0 milliárd forint kerül biztosításra. A 2017. évben építészeti, épületgépészeti (bontás,
szerkezetépítés, födém megerősítés) munkálatok, továbbá a nyílászárók cseréje, valamint az
energia és közmű betáplálási pontok kiépítése valósul meg.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
millió forintban, egy tizedessel
8. cím
Alkotmányvédelmi
Hivatal
2016. évi törvényi
előirányzat
Változások
jogcímenként:
KÉR működéséhez
szükséges forrás
átcsoportosítása a
KEK KH részére
Állománytábla
korrekciója
Többletek:
Rendvédelmi életpálya
2016. évi üteme
(közalkalmazotti
ágazati pótlék
támogatással)
Fehérvári úti
ingatlanba költözés
2017. évi javasolt
előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

7 719,0

47,4

7 671,6

1 226

-3,0

0,0

-3,0

-1

0,0

0,0

0,0

-115

1 702,8

0,0

1 702,8

0

7 000,0

0,0

7 000,0

16 418,8

47,4

16 371,4

1 110

Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatások, illetve
szakértői tevékenységek biztosítása révén támogassa a 8 megrendelésre jogosult szerv
(Rendőrség, TEK, NVSZ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ügyészi szervek, AH, Információs
Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat) eredményes munkáját, hozzájárulva
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Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a bűnüldözési célok
megvalósításához. A megrendelő szervek részére biztosított műveleti szolgáltatások,
szakértői, illetve hatósági felügyeleti tevékenység mellett az NBSZ a Nemzeti Kibervédelmi
Intézet útján kiemelt szerepet tölt be az elektronikus információs rendszerek és
kommunikációs csatornák védelme terén is. A 2017. évi tervezés során az alábbi feladatok
kerülnek nevesítésre:
−

−
−

a BM Igazgatása-NBSZ közötti megállapodás alapján 24 fő személyi juttatások,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és dologi kiadások
költségvetési támogatásának 2016. évi szintrehozása;
a KÉR működéséhez szükséges forrás és 1 fő üres álláshely átcsoportosítása a KEK KH
részére;
a TIBEK tervezett létszámához igazodva a 2015. évben az NBSZ részére, a gazdasági
feladatok ellátásához átadott 5 fő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó fedezetének visszarendezése.

A terrorizmusellenes intézkedéscsomag részeként 2.258,0 millió forint többlettámogatást
tartalmaz a cím költségvetése, amelyhez 110 fős létszámbővítés járul.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
9. cím
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
2016. évi törvényi
előirányzat
Változások
jogcímenként:
KÉR működéséhez
szükséges forrás
átcsoportosítása a
KEK KH részére
BM Igazgatásával
kötött megállapodás
(NEIH, NBF CDMA
jogutódlása)
Gazdasági szervezet
felállítása miatti
visszarendezés
Többletek:
Rendvédelmi
életpálya 2016. évi
üteme
(közalkalmazotti
ágazati pótlék
támogatással)
Terrorellenes
intézkedések
megvalósítása
2017. évi javasolt
előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

17 898,3

220,6

17 677,7

2 189

-3,0

0,0

-3,0

-1

138,5

0,0

138,5

24

-23,3

0,0

-23,3

-5

3 366,9

0,0

3 366,9

0

2 258,0

0,0

2 258,0

110

23 635,4

220,6

23 414,8

2 317
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5. Katasztrófavédelmi ágazat
A címhez a 2017. évben is 1 középirányító, 20 területi, illetve 2 területi jogállású
költségvetési szerv tartozik az alábbiak szerint:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv, gazdasági feladatait a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ látja el)
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pest Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A költségvetési szervek közül a BM OKF középirányító szervi feladatot lát el. Területi
jogállású szerv a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ és a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ.
A cím 2016. évi költségvetési létszáma 11.331 fő, amely a kéményseprő-ipari tevékenység
ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben 1.350 fővel nőtt, illetve az
egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására
1 státusz átadásra került a KEK KH részére, amelyek alapján a 2017. évi költségvetési
létszám 12.680 főre változik.
A BM OKF legfontosabb feladatai:
−

−

−

meghatározza a polgári védelmi, a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi
feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt
szervezetek szakmai munkáját és tevékenységét;
kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési
szakmai elveket és követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező,
szervező feladatokat, vezeti az alárendelt szervezeteknek a bekövetkezett események
következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét, részt vesz a katasztrófák
megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben;
szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre
állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatását, hazai
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−
−

−
−
−

−
−
−

−
−

−
−

−
−

és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatokat tervez, szervez és biztosítja az érintett
állomány részvételét;
ellátja a hatáskörébe tartozó hatósági, szakhatósági és szakértői feladatokat;
ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, felkészítésével és irányításával, a
lakosság ellátásával, kimenekítésével, kitelepítésével és az anyagi javak mentésével
összefüggő, valamint a nukleáris-balesetelhárítási tevékenységből hatáskörébe utalt
tervezési és szervezési feladatokat;
működteti a katasztrófavédelmi információs rendszert, szervezi és tervezi az óvóhely
védelmét;
ellátja a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos normál és rendkívüli
időszaki tájékoztatását, végzi az országos sugárhelyzet értékelését;
gondoskodik a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a
fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos
áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések megtételéről;
részt vesz a menekültek elhelyezésében és ellátásában, a menekült táborok létesítésében
és megszüntetésében;
közreműködik a települések és a tűzoltóságok működési körzete veszélyeztetettségének
felmérésében;
közreműködik a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, továbbá a
vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak
ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában;
szervezi és végzi a tűzoltóság, a polgári védelem, a katasztrófavédelem technikai,
műszaki ellátásával, valamint elhelyezésével kapcsolatos feladatok megvalósítását;
ellátja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel
kapcsolatos feladatok körében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek,
létesítményeknek, küszöbérték alatti üzemeknek a külön jogszabályban
meghatározottak szerinti katasztrófavédelmi engedélyezésével, ellenőrzésével és
felügyeletével összefüggő hatósági feladatokat;
ellátja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban
meghatározottak szerinti ellenőrzését;
első-, illetve másodfokon eljár a vízügyi és a vízvédelmi hatósági, szakhatósági
ügyekben, végzi a vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok ellátásának
országos szakirányítását;
a hulladék közszolgáltatás keretében szervezi az ideiglenes és szükségellátást;
ellátja a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a lakossági
szektorban.

A BM OKF részére a 2017. évre meghatározott fő prioritású feladatok:
–
–
–
–
–
–

a katasztrófa-kockázat értékelési módszereinek, továbbá azok térinformatikai
alkalmazásainak és a katasztrófák elleni védekezésben részt vevők veszélyhelyzetkezelési képességének fejlesztése;
a védelmi igazgatás katasztrófavédelmi feladatainak, ellátásának elmélyítése a
veszélyhelyzetek tudatos megelőzése érdekében;
az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, az önállóan beavatkozók számarányának
növelése;
a Seveso III. irányelv (a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezést célozza) magyarországi bevezetésével kapcsolatosan a jogi szabályozásban
megjelenő új törvényi és rendeleti előírások megfelelő színvonalú végrehajtása;
a lakossági riasztó és riasztó-tájékoztató rendszer korszerűsítése;
a polgári védelmi szervezetek műveletei alkalmazásának fejlesztése, célirányos
felkészítés, a tanuló ifjúság közösségi szolgálat keretében történő bevonásának
folytatására;
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–
–

a Nyugat-Balkáni országokkal folytatott katasztrófavédelmi együttműködés kiépítése és
elmélyítése;
a készenléti járműállomány korszerűsítése, kiemelten a gépjárműfecskendők és a
magasból mentő járművek esetében.

A 2017. évi költségvetés tervezése során a BM OKF költségvetését az alábbi szerkezeti
változás érintette, amely csökkentést eredményezett:
−

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer feladatainak ellátására való
kijelölésről szóló 17/2014. (X. 22.) BM utasításban a belügyminiszter a KEK KH-t
jelölte ki az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos
feladatok ellátására, amellyel összefüggésben 1 státusz és kapcsolódó költségvetési
előirányzat (5,9 millió forint) kerül átadásra a KEK KH részére.

A többletforrásként biztosított 22.458,7 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja:
-

−

−
−
-

a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 12.276,6 millió
forint, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél
foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról
szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított
rendvédelmi ágazati pótlék 207,3 millió forint összegben;
az új hivatásos életpályával összefüggésben a BM OKF szakmai feladatainak
végrehajtása során felmerülő túlszolgálat fokozatos kivezetéséhez szükséges
létszámbővítés (24,3 millió forint);
az 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari tevékenység
ellátásának folyamatos biztosítása érdekében 6.566,7 millió forint;
az országos szúnyoggyérítési program végrehajtásával összefüggésben 1.483,8 millió
forint;
a BM OKF alapfeladatainak kiegyensúlyozott ellátása érdekében az üzemeltetési
feladatok fedezetére (1.900,0 millió forint).

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
12. cím
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
2016. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Egységes kormányzati
ügyiratkezelő rendszer
működtetése
Többletek:
Rendvédelmi életpálya 2016. évi
üteme (közalkalmazotti ágazati
pótlék támogatással)
Túlszolgálat fokozatos
kivezetéséhez szükséges fedezet
Az 1033/2016. (II. 9.) Korm.
határozat alapján kéményseprőipari tevékenység ellátásának
folyamatos biztosítása

Kiadás
56 339,5

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)
53 706,3

11 331

-5,9

-5,9

-1

12 483,9

12 483,9

24,3

24,3

6 566,7

6 566,7

632

2 633,2

1 350

A feladatellátáshoz és a
kiegyensúlyozott működéshez
biztosított többletforrás
Országos szúnyoggyérítési
program végrehajtása
2017. évi javasolt előirányzat

1 900,0

1 900,0

1 483,8

1 483,8

78 792,3

2 633,2

76 159,1

12 680

6. Menekültügyi ágazat
A címhez tartozó költségvetési szervek struktúrája az alábbi:
− Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (középirányító szerv)
− BÁH Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ (Békéscsaba)
− BÁH Befogadó Állomás (Bicske)
A BÁH alapfeladatait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a
végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet; a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a
végrehajtására kiadott 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet; a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a végrehajtására
kiadott 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet; valamint a menedékjogról szóló 2007. évi
LXXX. törvény és a végrehajtására kiadott 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján végzi.
A Kormány által meghatározott prioritások alapján a BÁH 2017. évi főbb célkitűzései a
következők:
−

−
−

−

−

−

az EU bevándorlási és menekültügyi politikájával összhangban, az emberi jogi normák
tiszteletben tartásával következetes és határozott fellépés a beutazási és tartózkodási
szabályokat megsértő, valamint a menedékjoggal visszaélő külföldiekkel szemben;
a migráció szabályozott mederben tartása a nemzeti érdekek fokozott előtérbe
helyezésével;
befogadó kapacitások folyamatos fejlesztése figyelemmel a migrációs útvonalak
változásaira, a feladatokhoz igazodó rugalmas szervezetrendszer kialakítása, az őrizeti
központok hatékony működtetése;
a jogsértő cselekmények – különösen a terrorizmus, valamint az embercsempészet és az
emberkereskedelem – megelőzése és visszaszorítása érdekében az együttműködési
kapcsolatok hatékonyabbá tétele mind a rendvédelmi szervekkel, mind az állami
ellenőrzés egyéb szerveivel;
a hatósági feladatellátás során a közigazgatási szolgáltatások színvonalának további
emelése, az eljárások határidőben történő lefolytatásának biztosítása, az ügyfélbarát
ügyintézés erősítése, a bürokrácia csökkentés kapcsán módosuló eljárási rend egységes
alkalmazásának biztosítása;
a nemzetpolitikai célkitűzések végrehajtása érdekében az egyszerűsített honosítási és
visszahonosítási eljárások gyors és hatékony lefolytatása.

Az idegenrendészeti hatósági területen kiemelt feladatként jelentkezik:
−
−

a Magyarországra irányuló migráció szabályozott mederben tartása;
a társhatóságok bevonásával történő hatékony fellépés a tartózkodási jog megszerzése
érdekében létesített családi kapcsolatokkal szemben, az együttműködés folyamatos
kiszélesítése;
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−

−

−

összehangolt migrációs ellenőrzések lefolytatása a közrend, a közbiztonság, a
nemzetbiztonság erősítése érdekében, következetes fellépés az illegálisan beutazó és
jogszerűtlenül Magyarországon tartózkodó külföldiekkel szemben;
a jogsértő cselekmények – különösen a terrorizmus, valamint az embercsempészet és az
emberkereskedelem – megelőzése és visszaszorítása érdekében az együttműködési
kapcsolatok hatékonyabbá tétele mind a rendvédelmi szervekkel, mind az állami
ellenőrzés egyéb szerveivel;
a nemzetgazdaság számára kiemelt területekről érkező harmadik országok állampolgárai
által beadott kérelmek, illetve a befektetői célú beutazással és letelepedéssel kapcsolatos
kérelmek gyors és szakszerű elbírálása.

A menekültügyi hatósági feladatok ellátása terén fontos szakmapolitikai célkitűzés a
menedékjoggal való visszaélések megakadályozása mellett a nemzetközi védelem megfelelő
szintű biztosítása.
Az állampolgársági szakterület számára továbbra is kiemelt feladat a nemzetpolitikai
célkitűzések végrehajtása érdekében az állampolgárság megállapítási kérelmek, az
egyszerűsített honosítási és visszahonosítási ügyek gyors és ügyfélbarát, törvényes
határidőben történő végrehajtása, a kormányzati célkitűzések érvényre juttatása, a kérelmek
feldolgozásának folyamatos értékelése, elemzése, a jogintézménnyel visszaélőkkel szembeni
hatékony és következetes fellépés.
2015-ben az EU-ra és ezen belül a Magyarországra nehezedő migrációs nyomás olyan terhet
jelentett, amelyet csak rendkívüli intézkedésekkel lehetett kezelni. Az elmúlt években a
befogadó intézményeket a menedékjogot kérelmezők számának megfelelően kellett alakítani
(intézmények bezárására, új intézmények, ideiglenes intézmények megnyitására is sor került),
átalakítani, és ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik a 2017. évben is.
A 2017. évi költségvetés tervezése során a BÁH költségvetését az alábbi változások
érintették:
−
−

a KÉR működtetéséhez a KEK KH részére átadott fedezet 2,5 millió forint összegben;
a Kiskunhalasi új objektum működtetésére biztosított többlet 214,0 millió forint
összegben. Az új központ megnyitásával a 817 fős befogadási kapacitással növekszik a
befogadói kapacitás.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
13. cím
Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
KÉR működéséhez szükséges
forrás átcsoportosítása a KEK KH
részére
Többlet:
Kiskunhalasi új objektum
működtetése
2017. évi javasolt előirányzat

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Kiadás
Bevétel Támogatás
állományi
létszám
(fő)
8 745,1
104,4
8 640,7
1 146
-2,5

-2,5

-1

214,0

214,0

20

8 852,2

1 165

8 956,6
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104,4

7. Vízügyi ágazat
A Vízügyi Igazgatóságok cím alá tartozó központi költségvetési szervek:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Az OVF, mint középirányító szerv végzi a vízügyi ágazat intézményeinek szakmai irányítását,
valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatainak koordinálását.
A vízügyi igazgatóságok
−
alaptevékenységként véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a
megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségekre és
a megyékre vonatkozó területrendezési tervet, közreműködnek a működési területük
vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében, gondoskodnak a közcélú,
állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói,
üzemeltetési összhangjának megteremtéséről;
−
közreműködnek a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok
ellátásában, a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek
tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális
programok elkészítésében, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési
tevékenységben, összegyűjtik és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére
bocsátják az ágazati adatokat, továbbá együttműködnek más ellenőrző és információs
rendszerekkel;
−
a fentieken túl együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, szakmailag felügyelik a
vízgazdálkodási társulatokat a vízgazdálkodási feladataik végrehajtásában, valamint
ellátják a vagyonkezelői feladatokat az érintett vagyontárgyak tekintetében;
−
szakmai felügyeletet látnak el az öntözésfejlesztést igénylő területek meghatározásában,
fenntartják, és üzemeltetik a vagyonkezelésükben lévő öntözőrendszereket;
−
működtetik az állami tulajdonban lévő vízi létesítményeket, elvégzik a
vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását,
partvédelmét, fejlesztését, irányítják és elvégzik a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási
feladatait, a védelmi létesítmények fejlesztését;
−
végzik a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatosan jogszabály által feladatkörükbe utalt
feladatokat;
−
ellátják a Települési Szennyvíz Információs Rendszer szakmai feladatait, elvégzik a
szakmai honlap karbantartását, fejlesztését, valamint szükség esetén az
adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket, gondoskodnak a víziközmű online
adatfeldolgozó és információs rendszer üzemeltetéséről és fejlesztéséről;
−
szervezik és végrehajtják az Országos Közfoglalkoztatási Program feladatait.
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A fejlesztési feladatok tekintetében a vízügyi ágazat továbbra is jelentős szerepet játszik az
európai uniós források felhasználásában.
A vízügyi igazgatóságok 2017-ben továbbra is szervezik és irányítják a fenntartási munkáikba
integrálható közfoglalkoztatási programok végrehajtását. Folytatódik a Vízügyi Múzeum és a
Vízügyi Levéltár gyűjteményének digitalizálására létrehozott közfoglalkoztatási
mintaprogram is.
Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása
17. cím
Vízügyi Igazgatóságok
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
KÉR működéséhez szükséges
forrás átcsoportosítása a
KEK KH részére
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
26 577,0

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás állományi
létszám
(fő)
2 940,7
23 636,3
4 127
0

-3,8

0,0

-3,8

-1

26 573,2

2 940,7

23 632,5

4 126

8. Közigazgatási alapnyilvántartások
A KEK KH állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, rendeltetését a vonatkozó
jogszabályok határozzák meg a következők szerint:
−
−
−
−

−

−

−

közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével és az e-közigazgatással összefüggő
kormányzati stratégiai célok megvalósításában;
részt vesz az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztésében, az erre irányuló
javaslatok kidolgozásában, ennek keretében az ügyintézési feladatok kialakításában;
ellátja a közigazgatási informatikával, illetve a közigazgatás korszerűsítésével
összefüggő feladatokat;
ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi
szerv feladatait, valamint a személyazonosító igazolvány kiadásával és nyilvántartásával
összefüggő, a hatáskörébe utalt feladatokat;
ellátja a jogszabályokban meghatározott közúti közlekedéssel kapcsolatos
nyilvántartási, okmányok kiadásával összefüggő feladatokat, végzi a külföldről
származó használt járművek származás-ellenőrzését és a járművek előzetes
eredetiségvizsgálatát, a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv feladatait;
ellátja a bűnügyi nyilvántartó szerv feladatait: elsősorban az arra jogosultak részére a
bűnügyi nyilvántartási rendszerből adatszolgáltatást végez, elbírálja a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket, vezeti az EU tagállamainak bíróságai által
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartását, valamint központi
hatóságként végzi a bűnügyi nyilvántartási rendszerben, illetve az EU tagállamainak
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásban
szereplő adatoknak az EU más tagállamaival való cseréjével összefüggő adatfogadási és
adatátadási feladatokat az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszeren
(ECRIS) keresztül; ellátja a Védelmi Programban részt vevő személy nyilvántartásba
vételével és személyes adatainak kezelésével összefüggő feladatokat;
végzi az egyéni vállalkozók központi nyilvántartását vezető szerv feladatait, illetve a
jogszabályok szerinti egyéb hatósági feladatokat;
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ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv
feladatait;
ellátja a központi útiokmány-nyilvántartó szerv feladatait, illetve az országos aláíró
hitelesítő hatósági és a nemzeti dokumentum aláíró hatósági, valamint az országos
ellenőrző-hitelesítő hatósági és a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági
feladatokat, valamint – országos illetékességgel – a magán-, a szolgálati és a hajós
szolgálati útlevél, továbbá a határátlépési igazolvány kiállításával, illetőleg
visszavonásával, valamint a külföldre utazási korlátozás nyilvántartásba történő
bejegyzésével, törlésével kapcsolatos hatósági feladatokat, illetve a magán- és a
szolgálati útlevél kiadásával összefüggő, hatáskörébe utalt feladatokat;
ellátja a magyar igazolványt és a magyar hozzátartozói igazolványt nyilvántartó szerv
feladatait, valamint – országos illetékességgel – azok kiadásával, cseréjével és
visszavonásával összefüggő első fokú hatósági feladatokat;
végzi a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekről, harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról, tartózkodásáról a jogszabályokban
meghatározott adatkezelői és adatfeldolgozói feladatokat;
ellátja a szabálysértési nyilvántartó szerv feladatait, elsősorban az arra jogosultak
részére a szabálysértési nyilvántartási rendszerből adatszolgáltatást végez, és elbírálja a
szabálysértési nyilvántartási rendszer adatai alapján kérelmezett hatósági bizonyítvány
iránti kérelmeket;
ellátja az Ügyfélkapu, illetve a Hivatali Kapu regisztrációval kapcsolatos feladatokat, a
központi elektronikus szolgáltató rendszerhez csatlakozásra kötelezett szervezetként
biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét, valamint az elektronikus
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, ehhez kapcsolódóan elektronikus tájékoztató
szolgáltatást működtet, továbbá csatlakozott szervként eleget tesz egyéb jogszabályi
kötelezettségeinek is;
az ügyfél-regisztrációs adatbázisban kezelt adatok tekintetében adatkezelőként jár el,
ennek keretében ellátja az abban kezelt adatokkal és az elektronikus közszolgáltatások
működtetésével, valamint az elektronikus közszolgáltatást nyújtó rendszerek
informatikai biztonsági követelményeivel kapcsolatos egyéb feladatokat, ellátja a
hatáskörébe utalt szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos
feladatokat;
ellátja az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) feladatait,
tájékoztatási feladatai körében információt nyújt a közigazgatási eljárásokról, a
kormányablakokban intézhető ügyekről, támogatást nyújt az elektronikus
közszolgáltatások használatához, biztosítja az ügyfél részére a jogszabályban
meghatározott, más hatóságok hatáskörébe tartozó eljárások tekintetében az ügyintézési
lehetőségeket;
vezeti és működteti a központi rendszerben a kormányzati portálról bárki számára
ingyenesen elérhető és nyilvános elektronikus adatbázist azokról az érdekvédelmi és
társadalmi szervezetekről, amelyek az adatbázis alapján történő értesítés érdekében
adataikat elektronikus úton bejelentették a KEK KH-hoz;
ellátja a jogszabály alapján nyújtott általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás
támogatás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtásánál jogszabály
alapján az ügyfél-regisztrációs adatbázissal, az abban kezelt adatokkal és az
elektronikus
közszolgáltatások
működtetésével,
valamint
az
elektronikus
közszolgáltatást nyújtó rendszerek informatikai biztonsági követelményeivel
kapcsolatos egyéb feladatokat;
okmány-ügyintézési feladatainak ellátása és egyéb szolgáltatásainak nyújtása érdekében
működteti a Központi Okmányirodát, gondoskodik a központi adatkitöltésű okmányok
előállításáról, nyilvántartásáról, előkészíti az azok kibocsátásával kapcsolatos
intézkedéseket, felelős a járási hivatalok szervezeti egységeiként működő okmányirodák
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feladataiért, és szakmai irányítást gyakorol az okmányirodák ügyfélszolgálati
tevékenysége, működése felett, ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére,
elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat, biztosítja az okmányirodák
feladatainak ellátásához a vonatkozó rendeletben meghatározott technikai eszközöket,
helyi kiállítású biankó okmányokat, tartozékokat, kellékeket, valamint a biztonsági
nyomtatóhoz szükséges biztonsági kellékanyagokat;
ellátja a SIS II nemzeti alrendszere központi elemeinek működtetéséhez kapcsolódó, a
külön jogszabály által az N.SIS II hatáskörébe utalt feladatokat, valamint a KEK KH
hatáskörébe utalt schengeni jelzéskezelési feladatokat;
a vonatkozó jogszabály alapján működteti a választási rendszer központi és végponti
infrastruktúráját, végzi a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok
nyilvántartásának vezetésével és működtetésével összefüggő feladatokat;
ellátja a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait
(NVOB Titkárság);
külön jogszabály, illetve nemzetközi szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Hivatal
hatáskörébe tartozóan biztosítja az EU rendszereivel, valamint a harmadik országok
hatóságaival való információcserét;
gondoskodik a kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó nyilvántartások
fokozott védelméről, valamint a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések
betartásáról, továbbá biztosítja a kezelésében levő közérdekű adatok nyilvánosságát,
továbbá a hatályos jogszabályok alapján a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből
nyilvános adatok közzétételét;
gondoskodik a minősített adatok védelméhez szükséges jogszabályokban meghatározott
személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek megteremtéséről;
ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényben, valamint a kapcsolódó
végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat;
ellátja az oktatási igazolványok megszemélyesítésével, a megszemélyesítéshez
szükséges fénykép és aláírás nyilvántartásával, a gyártás, előállítás koordinációjával, a
terjesztéssel és a logisztikával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat;
adatfeldolgozási tevékenységet végez a nemzeti konzultációk lebonyolítása során;
a 2013. évi LXXVI. törvény 120. §-a rendelkezéseinek megfelelően 2014. július 1-jétől
működteti az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást, ellátja az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvényben hatáskörébe utalt feladatokat;
az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő
módosításairól szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletnek megfelelően 2014.
szeptember 10-étől működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist;
a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján működteti az elektronikus
fizetési és elszámolási rendszert (EFER);
működteti a KÉR rendszert;
végzi a központi címregiszter vezetésével kapcsolatos feladatokat (KCR);
az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi
CLXXXVIII. törvény szerint központi szervként ellátja a jogszabályból adódó
feladatokat.

A KEK KH 2017-ben az alábbi kiemelt közszolgálati feladatokat tervezi megvalósítani:
−

Elektronikus szolgáltatások továbbfejlesztése: 2017-ben is kiemelt stratégiai cél az eközszolgáltatások fejlesztése, bővítése. Az elektronikus platformon belül kiemelendő a
Webes Ügysegéd webes szolgáltatás, valamint az erre épülő és dinamikusan fejlődő
OkmányApp mobilalkalmazás, amelyek segítségével az ügyfelek bárhol, helyhez és
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időhöz kötöttség nélkül intézhetik ügyeiket. Kiemelendő a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a „KEK KH által kezelt nemzeti
adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség
megteremtése a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az
érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával”
kiemelt projekt (továbbiakban: KÖFOP-NAVASZ) szerepe. Az ügytípusok köre a
KÖFOP-NAVASZ projekt keretében is bővülhet, de emellett elengedhetetlen az
eljárásokhoz kapcsolódó periféria- és kényelmi szolgáltatások fejlesztése és folyamatos
továbbfejlesztése is.
Az e-személyazonosító igazolvánnyal (továbbiakban: e-szig) összefüggő szolgáltatások:
a 2016. január 1-jével bevezetett új személyazonosító igazolvány kibocsátását követően
a 2016-os, valamint 2017-es év célkitűzései között szerepel az e-szighez kapcsolódó
szolgáltatási rendszer folyamatos bővítése, valamint az ezekhez kapcsolódó
népszerűsítő és edukációs tevékenység is. Az egyes szolgáltatók csatlakozása során
kialakításra kerülnek azok az informatikai és technikai feltételek, amelyek lehetővé
teszik az e-sziggel történő azonosítást és elektronikus dokumentum aláírást a különböző
elektronikus ügyintézési folyamatok során.
Általános népszerűsítési és edukációs feladatok: a szolgáltatások fejlesztésével és
bevezetésével párhuzamosan kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes elektronikus
szolgáltatások állampolgárok felé történő népszerűsítésére, amelynek következtében a
felhasználói kör is egyre szélesebb lehet. A népszerűsítési feladatok és a különböző
edukációs tevékenységek (oktatóvideók, tájékoztató anyagok, marketingkampányok)
fontos szerepet játszanak az e-szighez kapcsolódó, valamint a Webes Ügysegéd és
OkmányApp továbbfejlesztésével létrejövő új szolgáltatások tényleges és tudatos
felhasználásában.
Mobilizált ügyfélszolgálat: a KEK KH által 2016-ban elindított Mobilizált
Ügyfélszolgálat lehetőséget nyújt az ország bármely pontján történő személyes
ügyintézés lehetősége megteremtéséhez.

A KEK KH 2017. évi javasolt előirányzata 38.088,8 millió forint kiadási előirányzatot
tartalmaz, amelyet 10.423,6 millió forint bevétel és 27.665,2 millió forint támogatás
finanszíroz. A 2017. évre tervezett költségvetési létszám 1.338 fő. A cím 2017. évi
költségvetése tartalmazza a korszerű elektronikus ügyintézési feladatok ellátásához szükséges
245 fős létszámnövekmény fedezetét.
Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása
18. cím
Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
KEK KH-KSZF közötti
megállapodás (KSzSzR
működtetéséhez szükséges
informatikai, műszaki feltételek
biztosítása)
KÉR működéséhez szükséges
forrás átcsoportosítása a
KEK KH részére

Kiadás

33 594,9

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás állományi
létszám
(fő)
10 423,6
23 171,3
1 022

-60,9

0,0

-60,9

0

53,0

0,0

53,0

13
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NFM-BM-KEK KH, KKM-BMKEK KH, FM-BM-KEK KH, IMBM-KEK KH, NGM-BM-KEK
KH közötti megállapodás (KÉR
működéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása fejezetek között a
KEK KH részére)
Többletek:
Állóképes arckép-azonosítási
rendszer üzemeltetése
Állami rezsicsökkentés miatt kieső
bevétel pótlása
e-szig üzemeltetési költsége
A korszerű elektronikus
ügyintézési feladatok ellátásának
fedezete
2017. évi javasolt előirányzat

23,2

0,0

23,2

8

423,3

0,0

423,3

50

1 910,0

0,0

1 910,0

0

800,0

0,0

800,0

0

1 336,3

0,0

1 336,3

245

38 088,8

10 423,6

27 665,2

1 338

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 62.927,3 millió forint kiadási, 1.959,4 millió
forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 60.967,9 millió
forint.
20. cím 1. alcím Ágazati célfeladatok
Energia-racionalizálás
A 100,3 millió forint bevételi előirányzat (a korábban ezen a címen kifizetett támogatások
visszatérítése) továbbra is az energia-racionalizálási pályázati rendszer támogatására szolgál.
Az évente meghirdetett pályázaton a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek
üzemeltetési költségeik mérséklését elősegítő fejlesztéseik finanszírozásához pályázhatnak.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
100,3
100,3

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
100,3
0,0
100,3
0,0

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Az előirányzat felhasználható:
−

a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése
alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a
védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa
kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő
többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra – ideértve a védekezési
időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során
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jelentkező költségeket is – külön kormánydöntés alapján preventív feladatok
elvégzésére,
az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
a fentiekkel összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő
járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges
eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos
egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő
közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire.

Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a Kormány
engedélyével.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
260,0
260,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
260,0
0,0
260,0

Kormányzati Infokommunikációs Szolgáltatások
Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm.
rendeletben, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egyes, az elektronikus ügyintézéshez
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, illetőleg az
egyéb jogszabályokban vagy kormányzati döntésekben meghatározott kormányzati
infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos működtetési, fenntartási (üzemeltetési) és
fejlesztési feladatok finanszírozása.
A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében
a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.) látja el.A Korm. rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott hálózatok esetében az előirányzat biztosítja a központi finanszírozású,
kormányzati célú, hírközlési szolgáltató által ellátandó feladatok finanszírozását.
A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés
veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek
feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm.
rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása
feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben
előírtak határozzák meg.
Az előirányzat finanszírozza továbbá a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat, azaz a
költségvetési szervek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus
hírközlési szolgáltatásokat.
A fenti célok elérése érdekében az előirányzat biztosítja
−
az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (továbbiakban: EDR) üzemeltetését;
−
a kormányzati célú hírközlési hálózatok üzemeltetését:
=
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG),
=
KÖZNET infokommunikációs hálózat,
=
Zártcélú Rendészeti Hálózat (továbbiakban: ZRH);
−
az általános nyomtatványkitöltő űrlap (továbbiakban: ÁNYK) támogatási szolgáltatás
biztosítását;
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−
−

−
−
−

−

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési (KIÜ) szolgáltatásokat;
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) biztosításának
fedezetét:
=
Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) üzemeltetése,
=
Elektronikus Levéltár (ELEV) üzemeltetése,
=
Kormányzati Hitelesítési Szolgáltatás (GovCA) nyújtása,
=
Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) biztosítása,
=
Iratkezelő Rendszerek Közötti Iratáthelyezés (BIÁSZ) szolgáltatás biztosítása,
=
Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás biztosítása,
=
Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR)
üzemeltetése;
„Kormányzati Felhő” rendszer és infrastruktúra szolgáltatás biztosítását;
a KÉR infrastruktúra üzemeltetési fedezetét;
az e-kártya működtetésével kapcsolatos kiadások fedezetét (az elektronikus aláírás
szolgáltatási képesség megteremtése, ezen belül, a szoftverkövetés, licenc költség,
tanúsítás, audit, biztosítás költségei);
a Települési Ügysegédi Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos kiadások fedezetét.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni,
diszpécser jellegű rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott rádiótávközlő
hálózat. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású
rádiókommunikációjának biztosítása. A feladatot jogszabály alapján a Pro-M Zrt. látja el.
A kormányzati célú hálózatok üzemeltetése magában foglalja:
−

−

−

az NTG működtetését, amely az állami intézmények és szervezetek távközlési és
részben távközlési feladatnak minősített informatikai szolgáltatásokkal való ellátását
biztosítja. A feladat tartalmazza számos (több mint tíz), a 346/2010. (XII. 28.) Korm.
rendelet szerinti különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami
intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását;
a KÖZNET a közpénzekből fenntartott közintézmények, valamint közpénzekkel
támogatott közfeladatokat ellátó és/vagy közcélokat szolgáló szervezetek részére
biztosít hálózati elektronikus kommunikációs infrastruktúrát a korszerű alkalmazások és
szolgáltatások elérhetősége érdekében;
a ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint
közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések
biztosítása, a hálózat működtetése.

Az ÁNYK támogatási szolgáltatás biztosítja az elektronikus ügyintézést az állampolgárok és
a vállalkozások számára (elektronikus adó- és járulékbevallás).
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása magában
foglalja az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását,
valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
alapján.
A „Kormányzati Felhő” a közszféra intézményei számára nyújtott infrastruktúra szolgáltatás,
amely a már nem megfelelő üzemeltetési biztonságot adó kapacitásokat magas színvonalú
üzemeltetési környezettel és hatékonyabb működést adó géptermekkel váltja ki.
A Települési Ügysegédi Rendszer biztosítása keretében az ügysegédek számára (akik
szakmai, informatikai segítséget nyújtanak az adott kormányhivatal feladat és hatáskörébe
tartozó ügyekben, továbbá tájékoztató segítséget adnak egyéb államigazgatási ügyek
intézéséhez) a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése történik.
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A feladatok finanszírozása érdekében az előirányzatra 5.936,0 millió forint többletforrás kerül
biztosításra a 2017. évben.
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításával 2016. január 1-től a Külgazdasági és
Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) is a NISZ Zrt. által ellátott intézmények körébe
került. Az üzemeltetési többletköltségek forrásáról, összesen 936,0 millió forintról az
1901/2015. (XII. 8.) Korm. határozat rendelkezik, ebből az összegből 436,0 millió forintot a
KKM-BM megállapodás alapján a KKM tartós átcsoportosítással biztosít a BM részére,
500,0 millió forint pedig többletként kerül tervezésre.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Az 1901/2015. (XII. 8.) Korm.
határozat alapján fejezetek közötti
átcsoportosítás
Többletek:
A NISZ Zrt. működésére
biztosított többlet
Az 1901/2015. (XII. 8.) Korm.
határozat alapján
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
21 501,1

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
21 501,1

436,0

436,0

5 000,0

0,0

5 000,0

500,0

0,0

500,0

27 437,1

0,0

27 437,1

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez
szükséges önerő
Az előirányzatból jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek
teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonban
lévő regionális víziközmű rendszereken a helyi önkormányzatokkal közös, vagy önálló
pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állam, mint
tulajdonos részére az önerő-fizetési hányad kötelezettség finanszírozására használható fel.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
7,5
7,5

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
7,5
0,0
7,5

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, a 2005. évben
átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési
koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
7,5
7,5
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
7,5
0,0
7,5

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
Az ivóvízbázis-védelem célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése,
a természetes (jó) vízminőség megőrzése.
Az előirányzat felhasználható az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram
végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az EU 2000/60/EK Víz Keretirányelvében
meghatározott célokra. Az előirányzat kedvezményezettjei az OVF és a vízügyi
igazgatóságok. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A
költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.
A Kormány 1991-ben elfogadott rövid- és középtávú környezetvédelmi intézkedési tervében
az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram kidolgozását írta elő. 1995-ben a Kormány
határozatot hozott az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramról, amelynek keretében
kormányprogram indult az ivóvízellátást szolgáló sérülékeny környezetű távlati és üzemelő
vízbázisok védelmére, védőterületek kijelölésére. A program végrehajtásának jogszabályi
alapját a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi
létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet adja meg.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
20,5
20,5

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
20,5
0,0
20,5

Ivóvíz-minőség javító program
Az előirányzat az ivóvízminőség-javító és a vízellátás biztonságát növelő fejlesztésekre
használható fel.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
41,1
41,1

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
41,1
0,0
41,1

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2014. január 1-jétől bevezette az integrációs
szerződés alapján nyújtott integrációs támogatás fogalmát és szabályrendszerét. A korábbi
években több jogcímen, többféle feltétel alapján járt csekély összegű támogatás, a rendszer
szétaprózódott volt, és nem segítette elő a társadalmi integrációt. A 2007. évi LXXX. törvény
32. § (1) bekezdése kimondja, hogy az elismert menekült és oltalmazott az elismerését követő
60 napig jogosult a befogadó állomáson tartózkodni. Ezt követően integrációs szerződést
köthet a menekültügyi hatósággal, ami alapján az elismerését követő 2 évig integrációs
támogatásra jogosult. Az integrációs támogatás részletszabályait a menedékjogról szóló
2007. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet V. fejezete
tartalmazza. A folyósítandó összegek mértékét ezen belül a 61/G. § szabályozza, elkülönítve
az egyedülálló, illetve a családos menekülteknek, oltalmazottaknak járó összegeket.
Az elismert menekültek és oltalmazottak száma a migrációs helyzettől függ, azonban részükre
a jogszabályi támogatásokat minden esetben folyósítani kell.
Az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat tartalmazza a menedékjogi törvény módosítását, melyben szerepel az
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integrációs szerződés jogintézményének kivezetése. A várható szigorítás elsődleges iránya a
menedékkérőket és a nemzetközi védelemben részesítetteket megillető szociális ellátások
csökkentése, mely intézkedés révén elkerülhető, hogy az ún. gazdasági migránsok kizárólag a
jobb élet reményében Magyarországon terjesszenek elő menedékjog iránti kérelmet. Ennek
érdekében megszüntetésre kerül az integrációs szerződés intézménye.
Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
107,1
107,1

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
107,1
0,0
107,1

20. cím 2. alcím Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Országos Polgárőr Szövetség
A törvényi soron a rendelkezésre álló forrás a Magyarországon törvényesen működő,
lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és
baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult
polgárőr egyesületek és regionális szövetségek, valamint az Országos Polgárőr Szövetség
működését, feladatellátását segíti.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 050,0
1 050,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
1 050,0
0,0
1 050,0

Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek munkáját segítve Magyarországon közel
1.100 önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyek a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki
mentési feladataik ellátása során több mint 1.000 település, illetve 1,5 millió ember mentő
tűzvédelmében vállalnak szerepet.
A védekezések, beavatkozások során a tűzoltó egyesületek mellett a legfontosabb szerepet az
önkéntes mentőszervezetek töltik be. A katasztrófavédelem jelenleg több mint 200 önkéntes
mentőszervezetet tart nyilván, amelyek taglétszáma megközelíti a 7.500 főt. Az önkéntes
mentőszervezetek – a Kat. tv. 18/A. §-a alapján történő – bevonására olyan speciális feladatok
(eltűnt személy keresése, búvártevékenység, kötéltechnikai mentés, árvízi védekezés stb.)
végrehajtásakor kerül sor, amelyekhez különleges technikai felszerelések és speciális
szaktudás szükséges.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek tagjai önként, fizetség nélkül,
szabadidejükben vesznek részt a települések tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési
feladatainak ellátásában és a speciális mentési feladatokban, elhivatottságukat a rendkívüli
időjárási helyzetekben, valamint az ár- és belvízi védekezések során többször is bizonyítva.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
600,0
600,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
600,0
0,0
600,0

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Az előirányzat az alábbi szervezetek támogatásához biztosít forrást:
−

−

−

−

−

−

−

−

A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 29,0 millió forintos támogatásának célja a
rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és
rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények
támogatása.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 10,0 millió forintos támogatása a lakosság, az
ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármester-segítők folyamatos
felkészítésére, a polgári védelmi mozgalom dinamizálása projekt időarányos
végrehajtására, továbbá a szervezet éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás érdekében
használható fel.
A Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai érdekképviseletet, a közbiztonság részét képező
tűzvédelemben, közösségépítésben, utánpótlás nevelésben hatékony, kezdeményező,
együttműködő szervezeti tevékenységeket folytat. Az előirányzat a Szövetség és megyei
szervezetei működéséhez, az éves munkatervében meghatározott feladataihoz, az általuk
szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb feladataik végrehajtásához
50,0 millió forint biztosításával járul hozzá.
Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége és a Létesítményi Tűzoltóságok
Országos Szövetsége szakmai érdekképviseletet, éves munkatervükben meghatározott
feladataikhoz, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb feladataik
végrehajtásához a BM együttesen 10,0 millió forint támogatás nyújtásával járul hozzá.
A Hét önkormányzati érdekszövetségnek (Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetsége, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, Magyar
Faluszövetség, Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége) biztosítandó 9,0 millió forintos
támogatással lehetőség nyílik más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerésére,
átvételére, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére.
A dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként
jelentkező működtetését a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos
Egyesület végzi. Az előirányzatból nyújtandó 35,0 millió forintos támogatás célja
alapvetően a nevezett rendszerek működtetése, karbantartása és korszerűsítése, további
új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.
Az előirányzatból 24,0 millió forint szolgálja a Magyar Rendészeti Sportszövetség és
tagszervezetei, illetve a rendészeti sportegyesületek működésének támogatását, ezen
belül különösen a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken
történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr
sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.
Az előirányzatból 5,0 millió forint a Szertelen-kék Alapítvány drogprevenciós
feladatainak támogatását biztosítja.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
172,0
172,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
172,0
0,0
172,0

20. cím 10. alcím Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
Az előirányzat célja a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködés alapján – a tűzoltási és
műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető, készenléti szolgálatot ellátó –
önkormányzati tűzoltóságok folyamatos készenléti szolgálatának biztosítása. Az előirányzat
felhasználásáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. A 2017. évben is
valamennyi önkormányzati tűzoltóság egységesen 25,0 millió forint alaptámogatásban
részesül. A fennmaradó előirányzat a vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező,
jogszabályban (BM rendelet) rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában
kerül felosztásra az önkormányzati tűzoltóságok között. A támogatás felosztásának alapelvei a
2017. évre vonatkozóan változatlanok maradnak. A fejezeti kezelésű előirányzaton a
tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati
tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel. A támogatás folyósítása
a BM OKF kezdeményezése alapján időarányosan történik.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1 963,0
0,0
1 963,0
1 963,0
0,0
1 963,0

20. cím 11. alcím Duna Művész Együttesek támogatása
A Duna Művész Együttesek 300,0 millió forintos támogatási előirányzata fedezetet nyújt a
Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Duna
Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos
kiadások finanszírozásának támogatására. A támogatott a támogatást az alapító okiratában
meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi
jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használhatja
fel.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
300,0
300,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
300,0
0,0
300,0

20. cím 12. alcím Hivatásos életpályával összefüggő kiadások
A Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni
teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti
teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított
költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő
mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető. A juttatás kifizetésére a központi költségvetés
10.160,0 millió forint többletet biztosít.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Többlet:

Kiadás
0,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

Hivatásos állomány
teljesítményjuttatására biztosított
költségvetési forrás
2017. évi javasolt előirányzat

10 160,0

0,0

10 160,0

10 160,0

0,0

10 160,0

20. cím 14. alcím A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program
Az előirányzat a Kormány által az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elfogadott
„Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” (VGT2) intézkedési
programjának végrehajtásához biztosít pénzügyi fedezetet, amelynek terhére szakmai
felmérések, alapozó hatástanulmányok, stratégiai környezeti vizsgálatok, intézkedések
végrehajtásához szükséges útmutatók és kiadványok készítése valósul meg. A szakmai
felmérések két-három évesek is lehetnek, amelyeket ütemezni szükséges, vagy áthúzódó
feladatként több évre kell meghatározni.
A fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló feladatok:
−
−
−

−
−
−
−

−
−

a szabályozási intézkedésekhez kapcsolódó szakmai megalapozó dokumentációk és
hatásvizsgálat;
a víztestek besorolása és minősítése megbízhatóságának fejlesztése;
az ár-, belvíz és aszály elleni védekezés módosítása, vízkészlet-gazdálkodás a víztestek
jó ökológiai és kémiai állapotának elérését figyelembe véve (vízvédelmi sávok,
természetes vízvisszatartás, ártér rehabilitáció, módszertan, modellezés, mintaterületi
projektek);
hidroökológia (ökológiai vízigény pontosítása, terhelhetőségi vizsgálat, módszertani
fejlesztés);
települési szintű elemzések, vizsgálatok, mintaprojektek (csapadékgazdálkodás,
víziközmű szolgáltatás, szennyvíz-gazdálkodás);
a mezőgazdasági szektor öntözéshez kapcsolódó terhelés-hatásainak vizsgálata, költséghaszon elemzés;
felszín alatti víztestek terhelés-hatás vizsgálata, módszertani fejlesztések, vízföldtani,
vízháztartási modellezés (mennyiség, minőség), döntéstámogató rendszer, talajvíz
háztartás vizsgálata, jó gyakorlatok, mintaprojektek (mezőgazdasági és erdőgazdasági
területen);
felszín alatti víztől függő vízi és szárazföldi ökoszisztémák, mintaprojektek;
útmutatók, kiadványok megjelentetése.

A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000. október 23ai 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai végrehajtását biztosító, és annak
egyes előírásait harmonizáló, a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírja, hogy a vizek jó állapotának elérése érdekében a
tagállamoknak vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteniük először 2009. december 22-ei
határidővel, majd ezt követően a tervet hatévenként szükséges felülvizsgálni és aktualizálni.
Ennek eredménye a VGT2.
Az előbbiekben meghatározott feladatok megvalósítására a központi költségvetés 400,0 millió
forint többletet biztosít.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat
Többlet:

Bevétel
0,0

648

0,0

Támogatás
0,0

Többletforrás a Víz Keretirányelv
végrehajtásához szükséges
intézkedési programban foglalt
feladatok ellátásához
2017. évi javasolt előirányzat

400,0

0,0

400,0

400,0

0,0

400,0

20. cím 15. alcím Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával
összefüggő kiadások
A Hszt. 350. § (4) bekezdése alapján 2018. december 31-éig a túlszolgálat ellentételezéseként
a hivatásos állomány tagját választása alapján szabadidő vagy díjazás illeti meg.
Az előirányzaton rendelkezésre álló 3.500,0 millió forint a túlszolgálat pénzbeli
megváltásával kapcsolatos személyi jellegű kiadások fedezetéül szolgál.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Többlet:
Többletforrás a túlszolgálat pénzbeli
megváltásával kapcsolatos személyi
jellegű kiadások fedezetére
2017. évi javasolt előirányzat

3 500,0

0,0

3 500,0

3 500,0

0,0

3 500,0

20. cím 16. alcím Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével
összefüggő kiadások
A 2010. évben döntés született a BM irányítása alá tartozó szervek (Rendőrség,
Katasztrófavédelem, Büntetés-végrehajtás) egyenruhájának egységesítéséről. Az egységesítés
fő indoka a kor követelményeinek megfelelő, korszerű ruházat biztosítása mellett a hatékony
központi készletgazdálkodás megteremtése, valamint a beszerzési volumenből adódó árelőny
kihasználása volt. A hivatásos állomány gyakorló és szolgálati egyenruházatának ütemezett
cseréje a 2015. év végével befejeződött. Az állomány öltözködési fegyelme, presztízse, a
ruházati megjelenés állampolgárok részéről történő megítélése a ruházat minőségi
növekedésével jelentősen javult.
A 2017. évben a hivatásos tiszti állomány társasági egyenruházatának egységesítése,
korszerűsítése kezdődik meg. Az egységes társasági ruházat bevezetésének előkészítésére,
valamint az ellátás ütemezett megkezdésére a központi költségvetés 3.000,0 millió forint
többletet biztosít.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Többlet:
Új társasági egyenruházat bevezetése
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
3 000,0
3 000,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0

3 000,0
3 000,0

20. cím 17. alcím Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
Az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint a hivatásos állomány
szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatban –
személyi juttatásként – megállapított életjáradék folyósításának fedezetéül szolgál.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Többlet:
Többletforrás a szolgálatteljesítéssel
összefüggő egészségügyi
alkalmatlanná válással kapcsolatos
életjáradék fedezetére
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

20. cím 18. alcím Magyar Rendvédelmi Kar
A Magyar Rendvédelmi Kar a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak és
közalkalmazottainak szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó, köztestületként működő
országos szervezete.
Az előirányzat fedezetet biztosít az MRK működéséhez, szakmai köztestületi tevékenysége és
a hatályos alapszabályában foglalt egyéb feladatai ellátásához.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
50,0
50,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
50,0
0,0
50,0

20. cím 19. alcím A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása
Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában (továbbiakban:
NBS) rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Az NBS feladatait tekintve az előirányzat bűnmegelőzési, büntetőpolitikai
hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzési hazai és nemzetközi gyakorlatainak
megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények, képzések,
továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése,
honlap üzemeltetése), lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások,
tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési
gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra kerül
felhasználásra.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
700,0
700,0

650

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
700,0
0,0
700,0

20. cím 20. alcím Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása
A Kormányzati Személyzeti Stratégiáról szóló 1336/2011. (X. 14.) Korm. határozat által
keretbe foglalt Rendészeti Személyzeti Stratégia alapján a rendvédelmi életpálya-modell
három egymást erősítő pillérre épül. Az új közszolgálati életpályáról szóló koncepció
értelmében ahhoz, hogy a közszolgálat munkaerő-piaci pozíciója javuljon, az új közszolgálati
életpályákat úgy kell kialakítani, hogy javuljon a személyi állomány anyagi megbecsülése és
pályabiztonsága.
Az új Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi és honvédelmi életpálya első
pillérének szabályozása és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második,
meghatározó eleme a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási
támogatási rendszeren keresztül.
Az előirányzaton rendelkezésre álló 1.000,0 millió forint a hivatásos állomány lakhatási
feltételeinek javításához kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Többlet:
Többletforrás a lakhatási feltételek
javítására
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

20. cím 21. alcím Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások
A fejezeti kezelésű előirányzat a migrációs és menekültügyi nyomásból adódó helyzet
kezelésének biztosításához, a felmerülő feladatok hatékony megvalósításához biztosít
fedezetet.
Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a Kormány
engedélyével, ezzel biztosítva az azonnali reagálási lehetőséget az esetlegesen felmerülő
újabb kiadások rendezéséhez.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
100,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
100,0

20. cím 22. alcím A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzatként 100,0 millió forintot biztosít a
terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése, az ebben szerepet játszó rendvédelmi
szervek potenciáljának javítása és az egyes szervek által begyűjtött információk minél
hatékonyabb felhasználása érdekében.
Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a Kormány
engedélyével, ezzel biztosítva az azonnali reagálási lehetőséget az esetlegesen felmerülő
újabb kiadások rendezéséhez.
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Többlet:
Többletforrás terrorizmus elleni
intézkedésekre
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

20. cím 23. alcím Fejezeti stabilitási tartalék
A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-ét megelőzően nem lehet
felhasználni.
A fejezeti stabilitási tartalék a 2016. évi összeggel (4.930,1 millió forint) került
megtervezésre.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
4 930,1
4 930,1

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
4 930,1
0,0
4 930,1

20. cím 25. alcím Európai uniós fejlesztési programok
20. cím 25. alcím 01. jogcímcsoport Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
A 2017. évi kiadásokat 410,0 millió forintos EU támogatás és 309,0 millió forintos
költségvetési támogatás finanszírozza. A törvényi sor előirányzatai az alábbi feladatok
végrehajtásához nyújtanak fedezetet:
−

−
−

a minisztérium, a minisztériummal partnerségi megállapodást kötött szervezet, vagy a
minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet által
megvalósított és az EU által a Széchenyi 2020 keretében támogatott projektek, az
Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar
Együttműködési Program és egyéb európai uniós forrásból támogatott projektek
lebonyolításához – beleértve az EU által közvetlenül társfinanszírozott projektek
pályázatához – szükséges kiadások megelőlegezésére, a szükséges önrész
finanszírozására, valamint az európai uniós forrás terhére el nem számolható tételek
finanszírozására;
a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek
előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetére;
az Európai Migrációs Hálózat önrészére, valamint az el nem számolható tételek
finanszírozására.
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel Támogatás

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatásváltozás
2017. évi javasolt előirányzat

1 194,8

410,0

784,8

-475,8
719,0

0,0
410,0

-475,8
309,0

20. cím 25. alcím 03. jogcímcsoport Szolidaritási programok
A 2007-2013-as programozási időszak lezárult, a projektek végrehajtásával kapcsolatos
kifizetések 2016-ban megtörténnek, így a törvényi sorokra előirányzat nem került tervezésre.
Európai Menekültügyi Alap
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatásváltozás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
35,0
-35,0
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
34,9
0,1
-34,9
0,0

-0,1
0,0

Integrációs Alap
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatásváltozás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
48,9
-48,9
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
48,8
0,1
-48,8
0,0

-0,1
0,0

Visszatérési Alap
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatásváltozás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
65,1
-65,1
0,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
65,0
0,1
-65,0
0,0

-0,1
0,0

Külső Határok Alap
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatásváltozás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
459,6
-459,6
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
459,5
0,1
-459,5
0,0

-0,1
0,0

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatásváltozás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
91,2
-91,2
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
91,2
0,0
0,0

-91,2
0,0

20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport Belügyi Alapok
A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, a Migrációs és az
Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni
küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról” szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) számú
horizontális rendelete szabályozza.
A Belügyi Alapok magába foglalja a Belső Biztonsági Alapot, a Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alapot, valamint a Belügyi Alapok technikai költségkeretét.
Belső Biztonsági Alap
A 2017. évi tervezett kiadásokat 927,1 millió forint EU támogatás, valamint 2.138,0 millió
forint költségvetési támogatás finanszírozza.
Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és
Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapított meg Belső Biztonsági
Alap (továbbiakban: BBA) elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó pénzügyi eszköz, amely
lefedi a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódva az uniós vízumpolitikát, a
bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott küzdelmet
támogató uniós források körét.
A BBA célja – összhangban az EU Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői
hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér
biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján és Európa
válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása.
Napjainkban Magyarországon is hosszú távon számolhatunk potenciális veszélyforrásokkal,
mint például az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a különböző
bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel, a közrend és
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közbiztonság veszélyeztetésével. Mindezek szükségessé teszik a határbiztonsági rendszer
megerősítését, a rendvédelmi szervek hatékony szerepvállalását a bűnüldözés, közbiztonság,
idegenrendészet és nemzetbiztonság területén, továbbá a terrorizmus, az erőszakos
extrémizmus és a radikalizáció elleni küzdelem megerősítését.
A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU (2014.04.16.) számú, a Belső
Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés
elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
létrehozásáról, továbbá az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú a Belső Biztonsági Alap részét
képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról
szóló rendelete szabályozza.
A BBA-ból Magyarországnak 7 év alatt összesen kb. 61,5 millió euró lehívására lesz
lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75%,
amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.
A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve
három éves tervezési időszakokra vonatkozóan Munkaprogramokat készít. Az első
Munkaprogramot a belügyminiszter a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási
időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló
28/2015. (X. 9.) BM utasítás keretében adta ki, amelyben több mint 13 milliárd forint
támogatásként történő kifizetését irányozta elő.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatásváltozás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
6 248,8
-3 183,7
3 065,1

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
948,2
5 300,6
-21,1
927,1

-3 162,6
2 138,0

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
A 2017. évi költségvetési javaslatban 484,7 millió forintos EU-támogatás és 2.500,0 millió
forintos költségvetési támogatás szerepel.
Az EU 2014-2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban: MMIA) célja európai uniós
szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai
menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az
európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi
formájának ösztönzése.
Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs
Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.
Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,9 millió
euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os
nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.
A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve
három éves tervezési időszakokra vonatkozóan ún. Munkaprogramokat készít. Az első
Munkaprogramot a belügyminiszter a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási
időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról
szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás keretében adta ki, melyben 5,4 milliárd forint
támogatásként történő kifizetését irányozta elő.
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A 2014-2016. évi Munkaprogram keretében 2015-ben és 2016-ban több alkalommal is
kerültek pályázati felhívások kiírásra, melyekre a benyújtott pályázatok megvalósítási
határideje legkésőbb 2018. június 30-a, így a projektekkel kapcsolatos nagyobb összegű
kifizetésekre várhatóan 2017-ben kerül sor.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatásváltozás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2 023,0
961,7
2 984,7

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
371,9
1 651,1
112,8
484,7

848,9
2 500,0

Belügyi Alapok technikai költségkerete
A tervezett 2017. évi kiadások fedezetéül 37,3 millió forint EU támogatás, valamint
15,0 millió forint költségvetési támogatás szolgál.
Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az
előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési,
tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések.
Az EU-tól kapott forrás terhére személyi juttatás nem kerül elszámolásra, kivételt képeznek ez
alól az Ellenőrzési Hatóság részére történő kifizetések.
A 2014-2020 közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer
működéséhez kapcsolódó költségek (személyi juttatások, kapcsolódó járulékok, cafeteria) a
Strukturális Alapokkal való összhangban, amelyek költségvetési forrásból kerülnek
finanszírozásra.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatásváltozás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
95,0
-42,7
52,3

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
80,0
15,0
-42,7
37,3

0,0
15,0

21. cím Központi kezelésű előirányzatok
21. cím 01. alcím K-600 hírrendszer működtetésére
A K-600 hírközlési-, illetve a KTIR informatikai rendszer (K-600/KTIR) egy kormányzati
vezetési rendszer, amely a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek
távközlési és informatikai igényeit hivatott kiszolgálni.
A törvényi sor forrást biztosít a K-600/KTIR rendszerrel kapcsolatos műszaki, tervező,
koordinációs, üzemeltetési tevékenységre, amely a HM Védelmi Hivatallal egyeztetetten
történik. A K-600/KTIR rendszer készenléte folyamatosan biztosított, és megteremti a
védelmi igazgatás központi és területi szervei folyamatos munkavégzéséhez szükséges
informatikai támogatást.
Az előirányzat a K-600/KTIR üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerűsítési
feladatainak ellátását biztosítja a vonatkozó Korm. határozatban megfogalmazott
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követelményeknek, minősített időszaki kormányzati vezetési feladatoknak megfelelően.
A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a védelmi felkészítés
egyes kérdéseiről szóló minden évben megjelenő Korm. határozat szabályozza.
Az előirányzat biztosítja a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló, évente kiadott Korm.
határozat által az informatikai és hírközlési ágazat számára meghatározott feladatok
végrehajtásában való részvételt, az informatikai és hírközlési ágazat feladat-, illetve
felügyeleti hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülésének irányítását, a válsághelyzetek
kezelésével kapcsolatos feladatok tervezését, az éves felkészítés megtartását a védelmi
felkészítés feladataiban érintett szolgáltatók számára.
A K-600 hírrendszer működtetésére a 2017. évi javasolt kiadási előirányzat 55,0 millió forint.
A központi kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
55,0
55,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0

21. cím 02. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
21. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése
A Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése előirányzat tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
adatszolgáltatási, beszámolási és könyvelési feladatait a fejezetet irányító szerv látja el.
A Magyar Gáz Tranzit Zrt. a BM tulajdonosi joggyakorlása alatt áll.
A központi kezelésű előirányzat célja szükség esetén a Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése
elnevezésű központi kezelésű előirányzat terhére a Magyar Gáz Tranzit Zrt. javára
végrehajtandó ázsiós tőkeemelés fedezetének biztosítása.
A Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése előirányzat 2017. évi javasolt kiadási előirányzata
2.000,0 millió forint.
A központi kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
2 000,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0

III. 3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
A BM OKF költségvetési címnél az alábbi több évet érintő beruházások és fejlesztések
vannak folyamatban:
millió forintban, egy tizedessel
2016. évi 2017. évi 2018. évi
Lejárata
Tárgya
Összege
várható tervezett tervezett
(év)
kifizetés kifizetés kifizetés
Egyedi forgalomba
helyezésű emelőgépes
2019
304,8
304,8
304,8
felépítményű járművek
1 524,0
(tűzoltó járművek)
szállítása
Létrás magasból mentő
tűzoltó gépjárművek
3 096,7
2020
475,5
737,7
556,3
szállítása
MoLaRi (monitoring és
lakossági riasztó) rendszer
8 648,7
2020
1 780,5
1 780,5
1 691,6
megújítása, üzemeltetése
MoLaRi (monitoring és
lakossági riasztó) rendszer
981,3
2020
107,6
107,6
107,6
adatátviteli szolgáltatás
A BM OKF középtávú Stratégiai Tervének fő célkitűzése a járművek életkorának
csökkentése, illetve a típus homogenizációja. Ezen célok megvalósításában a hazai ipar még
meglévő kapacitásai figyelembevételével megkezdődött egy hazai gyártású tűzoltó jármű
kifejlesztése, valamint a speciális katasztrófavédelmi járművek fejlesztése is. A BM OKF
5 db egyedi forgalomba helyezésű emelőgépes tűzoltójármű, valamint 15 db magasból mentő
gépjármű beszerzésére vállalkozási keretszerződést kötött.
A BM OKF-en a MoLaRi projekt keretei között egy országos kiépítésű katasztrófavédelmi
rendszer került megvalósításra. A rendszer központi komponensei, valamint felügyeleti és
védelmi rendszerei éles üzemben működnek. A rendszer hosszú távú biztonságos
működésének fenntartása érdekében szükséges az egyes rendszerelemek technológiai
előírásoknak megfelelő karbantartása, valamint üzemeltetése.
Az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjesztésű, magas
rendelkezésre állású, redundánsan működő, adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és
vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (MoLaRi) rendszer megújítása, üzemeltetése,
karbantartása érdekében 2015-ben a BM OKF szerződést kötött. A szerződés tárgyát képezi a
MoLaRi rendszer üzemeltetése, valamint az üzemeltetés alatt álló rendszer rendszerelemeinek
erőforrás bővítése, technológiai megújítása.
A Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére a
Keszthely és térsége szennyvízelvezető rendszer 16 darab átemelőjénél szaghatás csökkentése
(biofilterrel) és 19 darab átemelőnél szabályozott vegyszeradagolás kiépítése (a szükséges
irányítástechnikai berendezésekkel) valósul meg. A beruházás állami tulajdonban lévő
hálózaton történik, javítja a közszolgáltatás minőségét a hálózati átemelők környezetében élő
lakosság részére, s egyben a Keszthely térségi központi szennyvíztisztító telepen a –
távfelügyeleti és szaghatási – hatékonyságot növeli.
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Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat terhére az állami
forrásból 1995-ben megkezdett 303 db sérülékenyen üzemelő vízbázis biztonságba helyezését
megalapozó (diagnosztikai) vizsgálat beruházására került sor, amelyből három vízbázis
befejezése még folyamatban van.
A Víz Keretirányelv intézkedési programok végrehajtásához szükséges hazai többlet
költségvetési igény 2017-2021 között évente 400,0 millió forint, amelyet a Víz Keretirányelv
végrehajtásához szükséges intézkedési program fejezeti kezelésű előirányzat biztosít. Az
intézkedési program előrehaladásának nyomon követése a környezeti célkitűzéseken keresztül
történik. A VGT2-ben tervezett eredmények (célkitűzések) ütemezése a következő:
−

−

2021-ig összesen a vízfolyások 16%-a, az állóvizek 12%-a éri el a jó
állapotot/potenciált. 2022-2027-ig a vízfolyások 26%-a, az állóvizek döntő többsége,
66%-a éri el a jó ökológiai állapotot/potenciált. A vízfolyás víztestek nagyobbik fele,
58%-a, az állóvíz víztestek közel 22%-a a jó ökológiai állapotot/potenciált várhatóan
csak 2027 után éri el;
2021-ig a felszín alatti víztestek 83%-a éri el a jó mennyiségi és mintegy 71%-a a jó
kémiai állapotot. A felszín alatti víztestek 91%-a várhatóan 2027-re jó állapotba kerül.

III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
1. Rend- és közbiztonsági ágazat
A BBA célja – összhangban az EU Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői
hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér
biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján és Európa
válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása.
2. Menekültügyi ágazat
A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap célja európai uniós szinten az egységes és
magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer
hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való
integráció elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés
indokolása
A költségvetési javaslat a központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és
kiadási középtávú tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban, a középtávú
tervezés keretében meghatározott tervszámokhoz képest a kiadási főösszeg 146.367,5 millió
forinttal nőtt, a bevételi főösszeg 1.346,7 millió forinttal csökkent, melynek főbb okai a
következők:
Kiadások tekintetében:
a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével, valamint a belügyminiszter
irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére
rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet
alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlékkal
összefüggésben 89.504,8 millió forint,
a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelése céljából a
büntetés-végrehajtási intézetek fejlesztésére és működtetésére 10.306,6 millió forint,
az 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari tevékenység
ellátásának folyamatos biztosítása érdekében 6.566,7 millió forint,
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XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) fejezet 2017. évi
költségvetése a Kormányprogramban és az akciótervekben megfogalmazott célokkal
összhangban került kialakításra.
Az NGM felelősségi területei az alábbiak:
‒
államháztartás, költségvetés,
‒
foglalkoztatáspolitika, szakképzés és felnőttképzés,
‒
adópolitika,
‒
pénzügypolitika,
‒
gazdaságfejlesztés és -szabályozás,
‒
európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok.
I.1. Államháztartás, költségvetés
Az államháztartás fő feladatai: az erőforrások begyűjtése, elosztása, a gazdasági egyensúly
megőrzése, önfenntartás, és e feladatok ellátásához szükséges jogi keret kialakítása.
Az ágazat alapvető célja az államháztartás működésével kapcsolatos kormányzati politika
érvényesítése. A költségvetési politika legfontosabb feladata, hogy a pénzügyi egyensúly
megteremtésével elősegítse a gazdasági növekedést és a magyar állam versenyképességének
javítását. A magyar állam és a hazai gazdaság egyik legnagyobb problémája az ország túlzott
mértékű eladósodottsága, ami veszélyezteti a költségvetési egyensúlyt, ezért a kormányzati
gazdaságpolitika kiemelt jelentőséget tulajdonít az államadósság csökkentésének.
I.2. Foglalkoztatáspolitika, szakképzés
I.2.1. Foglalkoztatáspolitika
A Kormány elsődleges foglalkoztatáspolitikai célja továbbra is az, hogy a versenyszférában
minél több munkahely jöjjön létre, és minél több munkavállaló számára tudjanak
munkalehetőséget biztosítani. Ez magában foglalja a vállalkozások – kiemelten a kis- és
középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) – versenyképességének fejlesztését, új
munkahelyek teremtését, a munkaerő versenyképességének fejlesztését, az innovációs
képesség növelését, valamint az ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztését. A Kormány
hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű térségekben a munkahelyteremtés és megőrzés
támogatására a vállalkozások körében, a vállalkozások által megvalósítandó beruházások
ösztönzésére, és arra, hogy az új munkahelyeken minél nagyobb számban kerüljön sor
regisztrált álláskeresők foglalkoztatására. Mindezek révén erősödik a helyi gazdaság, nő a
KKV-k gazdaságban betöltött szerepe és mérséklődhetnek a foglalkoztatás területi
különbségei. A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges
munkaerőpiacra visszalépők arányát. A versenyszférába átvezető foglalkoztatást elősegítő
támogatások nagy része az európai uniós források – az Európai Szociális Alapból (a
továbbiakban: ESZA) finanszírozott, az NGM szakmai irányításával megvalósuló
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) és
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) – terhére
valósul meg. Az intézkedések elsősorban az álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését,
a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását, valamint az aktív korú
népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák. Kiemelt feladat a fiatalok (25
év alattiak) foglalkoztatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjuk hatékony segítése az
Ifjúsági Garancia intézkedéscsomag előfinanszírozásával.
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A munkaerő-piaci programok esetében alkalmazott Nemzeti Foglalkoztatási Alapon (a
továbbiakban: NFA) keresztüli előfinanszírozási rendszert a megfelelő tervezhetőség és a
rendelkezésre álló európai uniós források ütemes és teljes körű felhasználása érdekében
továbbra is működtetni szükséges.
I.2.2. Szakképzés és felnőttképzés
A fellendülő gazdaságnak folyamatos és egyre növekvő szakképzett munkaerő-utánpótlásra
van szüksége, ezért fontos a szakképzés átalakult intézményrendszerének, az új szakképzési
centrumok működésének megerősítése. Elsődleges nemzetgazdasági cél a foglalkoztatottság
további növelése, amelyet az új állami szakképzési intézményrendszer rugalmasabb,
hatékonyabb működési lehetőségeinek kiaknázása is támogat. Ezért jelentőséggel bír az
állami intézmények képzési, átképzési kínálatának szélesítése, képzési feladataik bővítése.
Mindemellett tovább kell erősíteni a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők
együttműködését, a munkaerőpiac változásaihoz való rugalmasabb alkalmazkodás és a
szakképzési intézményrendszer hatékony működtetése érdekében.
A hatékonyabb életpálya-építés elősegítése érdekében koncentrálni kell a fiatalok
szakmaválasztását segítő lehetőségek bővítésére, így a szakképzési centrumok (a
továbbiakban: SZC-k) 2017. évre képzési és szolgáltató központokká válnak, képzési és
életpálya-tanácsadással segítik a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt.
Továbbra is kiemelten kezelendők a szakmaszerzés kibővült, államilag támogatott
lehetőségei. 2017. évre már 30 ezer fővel kerül tervezésre az SZC-k által biztosított
felnőttoktatás rendszere.
I.3. Adópolitika
Az adózás a társadalom legfontosabb közpolitikai kérdései közé tartozik, hiszen minden
állampolgár számára fontos, hogy a társadalom közös költségeit fedező adókat az állam
milyen eloszlásban terheli az egyes társadalmi rétegekre, gazdasági csoportokra.
Az adórendszer elmúlt években megvalósított átalakításának legfontosabb irányvonalai az
élőmunka terheinek csökkentése, a fogyasztási-forgalmi, illetve a káros externáliákat terhelő
adók szerepének, valamint az adóbeszedés hatékonyságának növelése voltak. Az
elkövetkezendő években az adópolitika elsődleges célja továbbra is a munkát terhelő adók és
a vállalkozások adóterhének további csökkentése, valamint az adórendszer még inkább
foglalkozatás- és vállalkozásbaráttá tétele. A Kormány emellett a következő években is
törekszik a feketegazdaság visszaszorítására és az adópolitika egyre nagyobb hangsúlyt fektet
a nagyvállalatok adóelkerülési gyakorlatának visszaszorítására is.
A vállalkozásokat terhelő adók szabályozásának 2017. évi változásait vezérlő legfőbb
adópolitikai célkitűzések a KKV-k terheinek könnyítése és a nagyvállalatok adóelkerülési
gyakorlatának visszaszorítása. Elsősorban a nagyvállalatokat érintő változás, hogy tovább
szigorodnak a transzferár-szabályok és a jogdíjakhoz, illetve egyes immateriális jószágokhoz
kapcsolódó adóalap-kedvezmények igénybevételének feltételei.
A hitelezés élénkítése érdekében 2017. évben tovább csökken a pénzügyi szervezetek
különadójának hitelintézeteket érintő felső mértéke és kivezetésre kerül a hitelintézeti járadék
is, hiszen annak fenntartása a lakossági devizahitelek kivezetése és az új családpolitikai
kedvezmények megteremtése következtében a továbbiakban nem indokolt.
A fogyasztási-forgalmi típusú adók területén kedvező intézkedés, hogy 2017. évtől 18%-ra
csökken az internet-hozzáférésre és éttermi étkezésre, valamint 5%-ra csökken a tejre, a
tojásra és a baromfihúsra vonatkozó áfakulcs, míg az üzemanyagok jövedéki adómértékének
változása fokozottan veszi figyelembe a környezetvédelmi szempontokat.
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A 2017. évtől tervezett adóintézkedések között kiemelt szerepet kapott a családok támogatása,
ezáltal a gyermekvállalás ösztönzése is. Megvalósul a családi kedvezmény 2019. évig tartó
növelésének második üteme a kétgyermekesek esetében, a kisgyermekes szülők
munkavállalását pedig a munkahelyi bölcsődék támogatása segíti.
A gazdaság további fehérítése érdekében az online pénztárgépek kiterjesztése mellett 2017.
évtől bevezetésre kerül az online számlázás rendszere is, továbbá módosulnak az adózói
minősítésre és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre vonatkozó
részletszabályok. Végezetül ezen fehéredést szolgáló intézkedéseken túlmenően a Kormány
ösztönözni szeretné a bankkártyás fizetéssel történő tranzakciókat azáltal, hogy a bankkártya
elfogadó terminálok számának növelését költségvetési támogatással segítené elő.
I.4. Pénzügypolitika
A pénzügypolitika területén a pénzügyi közvetítőrendszer biztonságosabb és hatékonyabb
működésének biztosítása továbbra is cél. Ennek érdekében fontos lépések történtek már 2015.
évben is. Egyrészt megtörtént a tisztességtelenül felszámított kamatokból és árfolyamrésekből
származó összegek visszatérítése, valamint a devizaalapú jelzáloghitelek forintosítása. Ennek
eredményeként családok százezrei esetében eltűnt a hitelekhez kapcsolódó legjelentősebb
bizonytalansági tényező, az árfolyamkockázat. Másrészt a Kormány az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bankkal (EBRD) megállapodást kötött, amelyben vállalta többek között azt, hogy
a devizahitelekkel kapcsolatban további terhet nem ró a bankszektorra. Egyúttal rögzítette a
Kormány, hogy a bankadó 2016. évtől fokozatosan csökken, amelynek 2017. évi hatásával
már a mostani költségvetési javaslat is számol. Összességében elmondható, hogy a Kormány
és a bankrendszer közötti viszony konszolidálódása jó úton halad és a kapcsolat várhatóan
tartósan kedvező marad. Magyarország pénzügyi megítélésének további javítása kiemelt
prioritás. Ehhez az adósságkezelés is érdemben hozzájárul, amelynek két fő célja 2017. évben
is az adósságfinanszírozás belföldi lábának erősítése a lakosság felé történő értékesítést
ösztönző intézkedések által, valamint a devizaarány folytatódó csökkenése a minél nagyobb
arányú forintkibocsátások révén.
I.5. Gazdaságfejlesztés és -szabályozás
I.5.1. Irinyi Terv
A Kormány 2016. február 5-én elfogadta a hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Tervet,
melynek fő célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot. Az Irinyi
Terv olyan ösztönző eszközök bevezetésére tesz javaslatot, mint az EU Prize kiírásokhoz
hasonló versenypályázati konstrukciók kidolgozása és megvalósítása. Ezen kívül az
előirányzatból azokat az ágazatokat vagy tevékenységeket lehetne támogatni, melyek az EU-s
szabályozási környezet miatt uniós forrásból nem támogathatók.
I.5.2. Jedlik Ányos Terv
Az Európai Parlament és Tanács a 2014/94/EU számú irányelvében előírta, hogy minden
tagország készítsen koncepciót az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről.
Ennek megfelelően a Kormány megtárgyalta és a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó
jogalkotási feladatokról szóló 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozattal elfogadta a Tervet és
az abban foglaltak elérését célzó Jedlik Cselekvési Tervet, mely tartalmazza azon lehetséges
ösztönzőket, melyek az elektromobilitás terjedését szolgálhatják. A jelenlegi szabályozási
környezet a tisztán elektromos gépjárművek esetén már most is tartalmaz kedvezményeket, a
regisztrációs és cégautó adó egyaránt nulla forint, valamint e gépjárművekhez kapcsolódó
vagyonszerzési illeték is nulla forint, több önkormányzat területén ingyenes a parkolás.
Mindemellett az elektromobilitás elterjedésének egyik legfontosabb akadálya e járművek
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viszonylag magas ára, így a legnagyobb ösztönző erővel egy olyan intézkedés bírna, mely
csökkenti a hagyományos és a környezetkímélő járművek beszerzésének költségében jelen
lévő különbséget.
I.5.3. Kiemelt vállalati kapcsolatok
A kiemelt vállalati kapcsolatok kiépítésének és folyamatos fenntartásának célja a magyar
gazdasági életben kiemelt jelentőséggel bíró hazai vállalatok érdekeinek, illetve a fejlődésük
útjában álló akadályok beazonosítása, kormányzati szinten történő megjelenítése és
összehangolása a kormányzati stratégiákkal és programokkal annak érdekében, hogy
gazdasági
helyzetük
megerősödjön,
javuljon
foglalkoztatási,
innovációs
és
versenyképességük, melyek tovagyűrűzve pozitív hatást fejthetnek ki a magyar gazdaság
egészére. További célkitűzés, hogy a tőkehiányos nagyvállalatok foglalkoztatás-növekedéssel
együttjáró, feldolgozóipar területén megvalósuló kapacitásbővítő beruházásai uniós fejlesztési
források hiányában se kerüljenek veszélybe, ezek közül a nemzetgazdasági szempontból
legjelentősebb, ígéretes és megtérülő projektek a hazai költségvetés segítségével
megvalósulhassanak. A támogatás révén javul a vállalkozások tőkehelyzete és
versenyképessége, kül- és belpiaci pozícióik megerősödnek. A megvalósuló beruházások a
többlettermelésen és a többlet foglalkoztatáson keresztül pozitív hatást gyakorolnak a
nemzetgazdaság egészére és a költségvetési bevételekre is.
I.5.4. Energiahatékonyság és kvótakereskedelem
A kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel meghatározott hányadának
felhasználása a Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzaton keresztül
történik. A célok közé tartozik az alacsony üvegházhatású gáz kibocsátású közlekedésre és
tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzése – úgy, mint az elektromos autózás
alapinfrastruktúrájának kialakítása, elektromos töltőállomások kiépítése, a fizetési és
elszámolási rendszer kialakítása, mintaprojektek megvalósítása –, valamint fennmaradó forrás
esetén az európai uniós finanszírozású operatív programokból támogatásban nem részesíthető,
ugyanakkor gazdaságfejlesztési és klímahatását tekintve jelentős projekteket végrehajtani
képes gazdasági szereplők megújuló energetikai és energiahatékonysági beruházásainak
támogatása. A terület céljaihoz kapcsolódnak a Jedlik Ányos Terv egyes célkitűzései is.
I.5.5. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok tekintetében cél az NGM hatáskörébe tartozó ágazati
feladatokkal összefüggő külkapcsolati tevékenység koordinálása, a szakterületek nemzetközi
tevékenységének szakmai és relációs szempontú összehangolása, nemzetközi tevékenységhez
kapcsolódó előkészítő és szervezőmunka magas színvonalú ellátása, az NGM stratégiaalkotási
feladataihoz kapcsolódóan a nemzetközi aspektusok kidolgozása és a nemzetközi vonatkozású
tárcafeladatokat támogató projektmunka ellátása.
I.6. Európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok
A Kormány középtávú fejlesztési célja a versenyképesség és a foglalkoztatás együttes és
fenntartható növekedésének a legnagyobb mértékű elősegítése, az ország kiegyensúlyozott
területi fejlődésének előmozdítása. A cél megvalósítása európai uniós és hazai források
bevonásával, azok sikeres felhasználásával érhető el. Az európai uniós források esetében a
korábbi hétéves költségvetési periódus 20% alatti arányával szemben az összes fejlesztési
forrás 60%-a a gazdaságfejlesztést segíti elő.
A GINOP jelentős szerepet vállal a fejlesztési célok elérésében. A GINOP kiemelt támogatási
területei az EU2020 stratégiával összhangban: a termelő szektor fejlesztése és az
újraiparosodás előmozdítása, a vállalkozások exportképességének és külpiacokon történő
megjelenésének támogatása, a nemzetközi kutatási és termelési hálózatokba történő
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fokozottabb integráció, a stratégiai együttműködések bővítése a nagyvállalatokkal, ágazatokra
és feltörekvő technológiákra szakosodó növekedési zónák, a leszakadó térségek felzárkózását
célzó szabad vállalkozási övezetek létrehozása, az energiafüggőség csökkentése, a termelés
energia- és anyagfelhasználási hatékonyságának javítása, illetve a megújuló energiák
használatának kiterjesztése. További célterületek a digitális gazdaság és az
infokommunikációs szektor fejlődésének előmozdítása, újgenerációs szélessávú hálózatok
fejlesztése, álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása aktív eszközök segítségével, a
társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása, a nem állami szervezetek komplex
foglalkoztatási programjai, Ifjúsági Garancia Programhoz kapcsolódó foglalkoztatási
támogatások, munkahelyi rugalmasság, a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése, az
érdekképviseleti szervezetek és nem kormányzati szervezetek szolgáltatói tevékenységének
megerősítése, célzott képzési, kompetencia-fejlesztési feladatok, munkaerő-piaci
kompetenciák fejlesztése, munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása, digitális
kompetenciák fejlesztése, a szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása, országos és
nemzetközi jelentőségű, országos szakpolitikai koordinációt igénylő kulturális és természeti
örökségek védelme és turisztikai hasznosítása, a megújuló energia használatának és az
energiahatékonyságnak az elősegítése a vállalkozásoknál.
A VEKOP keretet biztosít a Közép-magyarországi régió további fejlődéséhez, gazdasági
versenyképességének növekedéséhez, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek
csökkenéséhez. Célja a regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése
(tudásgazdaság, kreativitás, innováció), a közösségi infrastruktúra fejlesztése, valamint a
foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése. Mivel a Közép-Magyarország
régió részeként Pest megye számára a VEKOP-ból elérhető források elmaradnak a megye
valós fejlettsége alapján indokolt igényektől, a Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok
legszükségesebb fejlesztéseire célzott pénzügyi támogatás is kiegészíti az európai uniós
forrásokat.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) fejlesztései
elsősorban a vidéki Magyarország helyi gazdaságfejlesztését és a foglalkoztatást szolgálják. A
TOP fejlesztési célja a helyi erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatásbővítés ösztönzése, a fenntartható és vonzó városi településszerkezet kialakítása, a helyi
közszolgáltatások és intézmények fejlesztése, valamint a kulturális és közösségi élet
újjáépítése, a foglalkoztatás-ösztönzés által a helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó
képességük javítása.
A transznacionális és interregionális területi együttműködési programok fontos szerepet
játszanak a térségek kiegyensúlyozott fejlődésében és a területi kohézió megteremtésében. E
programok célja olyan tevékenységek támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország
együttműködésével, az érintett területek közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje
révén lehet kezelni. A programok kiemelt fejlesztési céljai közé tartozik az innováció, a
természeti és kulturális örökség védelme, a KKV-k versenyképességének javítása, az
erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a hiányzó közlekedési kapcsolatok megteremtése,
az energiabiztonság, valamint az intézményi kapacitások és együttműködések támogatása.
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

XV. Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezet
Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)

213 903,7

35 810,4

178 093,3

63 518,2

534,0

62 984,2

Központi kezelésű előirányzatok

34 312,1
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34 982

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
01. cím Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Az NGM igazgatása 2017. évi tervezett támogatási előirányzata 9 505,3 millió forint, bevételi
előirányzata 7 329,2 millió forint, azaz összesen 16 834,5 millió forint kiadási előirányzattal
gazdálkodhat. Az NGM igazgatása 2017. évi létszámkerete 2 103 fő.
Az NGM a feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás, illetve az alapító okirata szerint látja el.
A fenti jogszabályok szerint a nemzetgazdasági miniszter a Kormány
‒
adópolitikáért,
‒
államháztartásért,
‒
belgazdaságért,
‒
egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
‒
építésgazdaságért,
‒
foglalkoztatáspolitikáért,
‒
gazdaságpolitikáért,
‒
gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
‒
iparügyekért,
‒
kereskedelemért,
‒
lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
‒
nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
‒
nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
‒
pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,
‒
számviteli szabályozásért,
‒
szakképzésért és felnőttképzésért,
‒
társadalmi párbeszédért,
‒
területfejlesztés stratégiai tervezéséért
felelős tagja.
Az NGM igazgatása 2017. évi költségvetési előirányzatai e feladatok végrehajtásának
pénzügyi hátterét biztosítják.
2017. évi változások
Az előirányzatok tervezése a költséghatékonysági szempontok és az erőforrásokkal való
hatékony gazdálkodás figyelembevételével történt.
A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
‒
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
6. § (2) bekezdésével, a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi
módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal (a továbbiakban:
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat), a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelettel, illetve az
2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való részvétellel összefüggésben 79,2 millió
forint került figyelembevételre.
‒
A turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához
szükséges intézkedésekről szóló 1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat alapján a nemzeti
fejlesztési miniszter feladatkörébe kerülnek a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
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‒

‒

‒
‒

‒

‒

állami feladatok. Ezzel összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 17
fő és a kapcsolódó előirányzat – 123,5 millió forint − átadásra került.
A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) egyedi beszámolási célokra
történő bevezetésével kapcsolatos fordítási feladatok csökkenése miatt az NGM
igazgatása támogatási előirányzata 76,2 millió forinttal csökkentésre került.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (a továbbiakban: KLIK) átvett üres
álláshelyek forrásának fedezete érdekében 102,2 millió forinttal megemelésre került az
NGM igazgatása 2017. évi támogatási előirányzata.
Az NFA foglalkoztatási alaprészből biztosított támogatások ellenőrzésével
összefüggésben 100,0 millió forinttal került megemelésre az intézmény költségvetése.
A Duna Transznacionális Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Duna IH)
költségeivel összefüggésben az előző években összesen 708,7 millió forint került
beépítésre az NGM igazgatása költségvetésébe, mely kivezetésre kerül. A Duna IH
2017. évi költségeire 300,0 millió forint került figyelembevételre a tervezés során.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programmal (a továbbiakban:
KÖFOP) összefüggésben összesen 6 290,0 millió forint bevétel került beépítésre az
NGM igazgatása költségvetésébe, ugyanakkor kivezetésre került 7 773,9 millió forint
bevételi előirányzat a kifutó programok tekintetében.
A feltételes adóból várható bevételek nagysága az előzetes prognózis szerint 150,0
millió forinttal csökkenni fog.
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01. cím
Nemzetgazdasági
Minisztérium igazgatása
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
NGM-NAV megállapodás
alapján átvétel
Fejezeti kezelésű
előirányzatról átvétel
2018/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat alapján átadás KEF
részére
NGM-BM-KEKKH
megállapodás alapján átadás
NFM részére átadás
IFRS hazai alkalmazásához
kapcsolódó fordítás
költségeinek korrekciója
Duna IH költségeinek
korrekciója
KÖFOP korrekciója
Bevételcsökkenés rendezése
Többlet
KLIK-től átvett üres
álláshelyek betöltésének
fedezete
NFA foglalkoztatási alaprész
ellenőrzésének fedezete
Duna IH költségek
KÖFOP terhére elszámolandó
feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
18 795,4

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
9 371,8
9 423,6
2 092

61,0

0,0

61,0

4

22,0

0,0

22,0

0

-0,9

0,0

-0,9

0

-2,9

0,0

-2,9

-1

-123,5

0,0

-123,5

-17

-76,2

0,0

-76,2

0

-708,7

-708,7

0,0

0

-7 773,9
-150,0

-7 773,9
-150,0

0,0
0,0

0
0

102,2

0,0

102,2

15

100,0

0,0

100,0

10

300,0

300,0

0,0

0

6 290,0

6 290,0

0,0

0

16 834,5

7 329,2

9 505,3

2 103
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03. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) 2017. évi tervezett
támogatási előirányzata 356,4 millió forint, tervezett bevétele 1 700,0 millió forint, azaz
összesen 2 056,4 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodhat, létszámkerete 241 fő. Az
MKEH 2016. évi költségvetéséhez képest többlettámogatás nem került beépítésre.
Az MKEH szakmai feladatait elsősorban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és
a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet, valamint a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes
szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet határozza meg. A fenti jogszabályok
alapján az MKEH főbb szakmai tevékenysége a külkereskedelmi államigazgatási, a hadiipari
gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatósági, egyes kereskedelmi, piacfelügyeleti,
közraktározás-felügyeleti, nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatósági, valamint mérésügyi
hatósági és műszaki biztonsági hatósági feladatok ellátása.
Az MKEH országos illetékességébe tartozó kereskedelmi hatósági (utazási vállalkozások,
lovas szolgáltatók, idegenvezetők, tartós szálláshasználati szolgáltatást nyújtók, SZÉP kártya
kibocsátók és elfogadók nyilvántartása és ellenőrzése), külkereskedelmi államigazgatási,
közraktározás-felügyeleti és egyéb, így EU tagállami hatóságként a kábítószer-prekurzorok,
az EU mezőgazdasági import szabályozása vonatkozásában végzett feladatainak ellátása
közérdekből kiemelt jelentőséggel bír a 2017. évben is.
Az MKEH látja el a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) gazdasági
szervezeti feladatait.

03. cím
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Kiadás

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

2016. évi törvényi előirányzat

2 056,4

1 700,0

356,4

241

2017. évi javasolt előirányzat

2 056,4

1 700,0

356,4

241

04. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság
A NAH 2017. évi tervezett költségvetési támogatási előirányzata 120,0 millió forint, tervezett
bevétele 231,4 millió forint, azaz összesen 351,4 millió forint kiadási előirányzattal
gazdálkodik, létszámkerete 34 fő.
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az európai jogszabályoknak és a
nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működését, az akkreditálás,
mint közhatalmi tevékenység ellátását, a megfelelőségértékelésre vonatkozó nemzetközi
megállapodások végrehajtását, valamint elősegítse a magyar nemzetgazdaság szereplői
versenyképességének növelése és a kereskedelem indokolatlan műszaki akadályainak
elhárítása érdekében a termékek és szolgáltatások többszöri megfelelőségértékelésének
kiküszöbölését, megalkotta a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvényt.
Magyarország Kormánya a törvényi felhatalmazás alapján akkreditáló szervként kijelölte a
NAH-ot.
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A NAH 2016. január 1-jei hatállyal kezdte meg működését a nemzetgazdasági miniszter
irányítása alatt, a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló
424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.
A fenti jogszabályok és az alapító okirata alapján a NAH főbb tevékenységei az alábbiak:
‒
akkreditálási eljárás lefolytatása, az akkreditált szervezetek és természetes személyek
tevékenységének és alkalmasságának felügyeleti vizsgálata, valamint a külföldi
akkreditált státusz elismerése,
‒
részvétel és képviselet az európai és a nemzetközi akkreditálási szervezetekben,
‒
két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások
kezdeményezése és megkötése az akkreditálás területén,
‒
közreműködés az akkreditálással összefüggő nemzeti, európai és nemzetközi
szabványosítási tevékenységben,
‒
részvétel az akkreditálással kapcsolatos iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli
képzés tartalmi követelményeinek kidolgozásában, továbbá az iskolarendszeren kívüli
képzés szervezésében,
‒
tájékoztatás akkreditálási kérdésekben, így különösen az akkreditálással összefüggő
szabványokról, jogszabályokról, útmutatókról és egyéb hazai és nemzetközi
dokumentumokról, az akkreditálással összefüggő nemzetközi gyakorlatról és
eseményekről,
‒
az akkreditálással kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentáció gyűjtése és tárolása,
valamint az azokhoz történő hozzáférés biztosítása,
‒
együttműködés a termékek forgalmazása tekintetében, az akkreditálás és piacfelügyelet
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke szerinti elismert
testület által végzett szakértői értékelés során az elismert testülettel, valamint annak
szakértőivel.
A NAH 2016. évi költségvetése 376,1 millió forint kiadási-bevételi főösszegben került
meghatározásra.
A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
‒
Tekintettel arra, hogy a 2017. évben befolyó bevételek alacsonyabb összegben kerültek
prognosztizálásra a NAT adatait figyelembe véve, illetve számolva a jogszabályok
okozta hatósági díjcsökkentéssel (az eljárás érvényessége 4 évről 5 évre nőtt, a
felügyeleti eljárások gyakorisága 3-ról 2-re csökkent), az intézmény alapvető
feladatainak ellátása érdekében 120,0 millió forinttal került megemelésre a NAH 2017.
évi támogatási előirányzata.

04. cím
Nemzeti Akkreditáló
Hatóság
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
2016. évi jóváhagyott
intézményi költségvetés
Többlet
Bevételcsökkenés
kompenzációja
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

0,0

0,0

0,0

0

376,1

376,1

0,0

34

-24,7

-144,7

120,0

0

351,4

231,4

120,0

34
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05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
A KEF 2017. évi támogatási előirányzata 11 796,3 millió forint, tervezett bevétele 9 010,7
millió forint, kiadási előirányzata 20 807,0 millió forint, létszámkerete 689 fő.
A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján történik. A KEF két
alapfeladatot lát el:
−
végzi a központosított közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a központosított
közbeszerzési rendszer működtetését, valamint
−
biztosítja a minisztériumok – kivéve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztériumot és a külpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó
külképviseleteket − működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében
gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi
működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek
munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az
informatikai-telekommunikációs eszközöket –, illetve az intézményi működéshez
szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről.
A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
−
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján
= 0,9 millió forint az NGM igazgatása költségvetéséből,
= 228,3 millió forint az 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. fsz. 27. szám alatt
található könyvtár szakmai üzemeltetésének és az 1054 Budapest, Báthory utca 12.
szám alatti ingatlan bérleti díjának fedezete a Miniszterelnökség és az Igazságügyi
Minisztérium fejezetektől került átcsoportosításra a KEF részére.
−
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: MTVA) őrzésvédelmi szolgáltatási feladatait 2016. május 1-jétől a KEF látja el. Tekintettel az MTVA
jogi státuszára, a költségek rendezésére előirányzat átadásával nem, csak utalással
kerülhet sor, ezért a saját működési bevételek között került tervezésre a befolyó 1 739,4
millió forint.
−
A 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási
rezsióradíj mértékéről szóló 360/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben a vagyonvédelmi
szolgáltatás minimális rezsióradíja meghatározásra került. Ezzel összefüggésben éves
szinten 650,3 millió forint többletkiadása keletkezik az intézménynek, melyből 36,6
millió forint összegre fedezetet nyújt a szolgáltatásért a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóságtól befolyó bevétel, a fennmaradó rész fedezete támogatásból kerül biztosításra.
−
Az új takarítási szerződés egységárának növekedése miatt 524,0 millió forinttal került
megemelésre a kiadási-támogatási előirányzat.
−
A KÖFOP keretében az európai uniós ellátórendszer kormányzati működtetésének
biztosítása 2016. január 1-jétől, 5+2 éves időintervallumban a KEF feladata, mely
magában foglalja a projekteket irányító hatóságok elhelyezését, az épületek fenntartását
és üzemeltetését, valamint az esetleges bérleti díjak rendezését is. A 2016. évi
költségvetésben az európai uniós finanszírozással összefüggő volt közreműködő
szervezetek ellátására összesen 2 009,9 millió forint került tervezésre, mely kivezetésre
került. A 2017. évben összesen 3 426,7 millió forint szükséges a megfelelő
feladatellátáshoz.
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05. cím
Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
2018/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat alapján átvétel
NGM igazgatásától
2018/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat alapján átvétel
IM-től
2018/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat alapján átvétel
ME-től
KÖFOP korrekció
Többlet
MTVA
őrzés-,
védelmi
feladatainak átvétele
NMHH költségeinek az őrzés-,
védelmi feladatok díjának
emelkedése miatt keletkező
szolgáltatási díjtöbblet
Őrzés,
védelmi
díjak
emelkedéséből
eredő
szolgáltatási díjtöbblet
Takarítási díjak emelkedéséből
eredő szolgáltatási díjtöbblet
KÖFOP terhére elszámolandó
feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
16 247,3

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
5 817,9
10 429,4
689

0,9

0,0

0,9

0

136,4

0,0

136,4

0

91,9

0,0

91,9

0

-2 009,9

-2 009,9

0,0

0

1 739,4

1 739,4

0,0

0

36,6

36,6

0,0

0

613,7

0,0

613,7

0

524,0

0,0

524,0

0

3 426,7

3 426,7

0,0

0

20 807,0

9 010,7

11 796,3

689
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06. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2017. évi
támogatási előirányzata 1 299,0 millió forint, tervezett bevétele 586,4 millió forint, kiadási
előirányzata 1 885,4 millió forint, létszámkerete 155 fő.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
számára meghatározott feladatokat az NSZFH végzi. A fenti jogszabályok, illetve a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a
főbb tevékenységeit az alábbiak szerint látja el:
−
közreműködik a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a szakképző intézmények
fenntartására, a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre
vonatkozó jogszabályok előkészítésében;
−
ellátja a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését, kidolgozza, gondozza és kiadásra
előkészíti a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit,
kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét és harmonizálja a nemzetközi
szintezési és foglalkozási rendszerekkel, ellátja a szakképzési kerettantervek és az
országos modultérkép fejlesztését a gazdasági kamara hatáskörébe tartozó
szakképesítések kivételével;
−
fejleszti az EU tagállamainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő
együttműködést, részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési
kutatásokban;
−
működteti a tájékoztatási szolgálatot, a felnőttképzési információs rendszert és a
céginformációs központot, valamint online módon a Magyar Nemzeti Observatory
Irodát és a Nemzeti Referencia és Koordinációs Pontot;
−
szervezi a szakmai tankönyvek, tanulmányi segédletek kidolgozását, valamint
működteti a kiadásukat, illetve forgalmazásukat;
−
ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, a Nemzeti Képesítési Bizottság,
valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács titkársági feladatait és
működteti a Felnőttképzési Szakértői Bizottságot;
−
koordinálja a szakközépiskolai szakmai érettségi tantárgyak követelményének és a
szakmai érettségi tételeknek az egységes elvek szerinti kidolgozását;
−
egységes eljárásrend szerint végzi a szakmai vizsga szervezésével és tartalmi
kidolgozásával kapcsolatos feladatokat (törzslapnyilvántartás, vizsgaközpont
működtetése, vizsgabizottság-kijelölés, vizsgatétel-készítés és expediálás, eljárásrend
kialakítása, vizsgaszervezési engedélyek adatbázisának kezelése és az engedély
megszerzéséhez szükséges alapelvek kidolgozása);
−
egységes rendszerben összeállítja a megyei fejlesztési és képzési bizottságok
szakképesítésekkel kapcsolatos beiskolázásra vonatkozó javaslatait és előkészíti a
döntés meghozatalára, illetve a jogszabályi megjelentetésre;
−
ellátja a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, vezeti a felnőttképzést folytató intézmények és a
felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartását;
−
tervezi és szervezi az EU pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott
egyes fejlesztési, képzési és informatikai programok megvalósítását, valamint az NFA
képzési alaprészéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat lát el,
támogatást vagy ösztöndíjat folyósít és szakmai felügyeletet végez el;
−
szervezi a pedagógusok, andragógusok, az oktatási intézményvezetők és fenntartók
továbbképzését, valamint az országos szakmai tanulmányi versenyeket;
−
kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének
egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát;
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−

−
−

kidolgozza és működteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, továbbfejleszti és
működteti a pályakövetési rendszert, valamint a gazdasági kamarával együttműködve
kialakítja és működteti a pályaorientációs rendszert;
gyűjti és elemzi a külön jogszabályban meghatározott szakképzési és felnőttképzési
statisztikai adatokat;
koordinálja az SZC-k szakmai tevékenységét.

A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
−
A KLIK központi szervében és a területi szerveiben foglalkoztatott egyes
kormánytisztviselők, valamint a kapcsolódó források átadás-átvételéről szóló fejezetek
közötti megállapodás, valamint a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján került
beépítésre az intézmény költségvetésébe 178,2 millió forint.
−
A 2017. évre a felnőttképzési engedélyek számának csökkenése miatt a bevételkiesés
kompenzálására az NSZFH támogatási előirányzata 200,0 millió forinttal megemelésre
került.
−
Az NFA képzési alaprészből biztosított támogatások felhasználásának és a
felnőttképzési intézmények ellenőrzési feladatai ellátásának forrásigénye 211,5 millió
forint, mely fedezetet nyújt a kapcsolódó létszámmal és szakértői megbízási díjakkal
kapcsolatos kiadásokra.
−
Az SZC-k fejlesztési beruházási feladatainak rangsorolásával, koordinálásával
kapcsolatos feladatok ellátásának forrásigénye 35,9 millió forint.
−
A KLIK-től átvett üres álláshelyek (26 fő) forrásának fedezete érdekében 148,3 millió
forinttal került megemelésre a 2017. évi támogatási előirányzat.

06. cím
Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
2018/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat alapján KLIK-től
átvétel
Többlet
Bevételcsökkenés
kompenzációja
NFA képzési alaprész és
felnőttképzési
intézmények
ellenőrzésének fedezete
SZC-k beruházási feladatainak
rangsorolásával,
koordinálásával
kapcsolatos
feladatok
KLIK-től
átvett
üres
álláshelyek
betöltésének
fedezete
2017. évi javasolt előirányzat

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Kiadás
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
1 311,5
786,4
525,1
85

178,2

0,0

178,2

33

0,0

-200,0

200,0

0

211,5

0,0

211,5

5

35,9

0,0

35,9

6

148,3

0,0

148,3

26

1 885,4

586,4

1 299,0

155
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07. cím Szakképzési Centrumok
Az SZC-k 2017. évi támogatási előirányzata 136 761,7 millió forint, tervezett bevétele
2 410,6 millió forint, kiadási előirányzata 139 172,3 millió forint, létszámkerete 27 174 fő.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési
feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet) 1.
melléklete szerinti köznevelési intézmények, illetve a 4. mellékletében meghatározott, egyes
többcélú köznevelési intézmények a KLIK fenntartásából 2015. július 1-jei hatállyal a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerültek.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet 1. és 2.
melléklete szerinti, kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok
szerint 44 szakképzési centrumot alapított.
A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
‒
A pedagógus életpálya modell ütemezett bevezetésével összefüggésben 2 657,0 millió
forinttal, a pedagógus életpályával összefüggő minősítés miatt 1 143,8 millió forinttal, a
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát segítők bértöbbletének
fedezete érdekében 36,1 millió forinttal került megemelésre az SZC-k költségvetése.
‒
Az alapvető feladatok ellátása és a működési kiadások fedezete érdekében − figyelembe
véve a várható éves bevételi lemaradást is − felmérés alapján 17 753,3 millió forint
támogatás került beépítésre az intézmények költségvetési javaslatába. A szakképzési
centrumok központi szervezeti egységeinek létszámkerete 505 főben került
meghatározásra, a fenti összeg fedezetet nyújt ezen létszámhoz kapcsolódó személyi és
dologi kiadásokra is.

07. cím Szakképzési
Centrumok
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
2018/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat alapján átvétel
KLIK-től
Többlet
Pedagógus életpálya ütemezett bevezetésből adódó
többlet
Pedagógus életpálya minősítés miatti többlet
Pedagógus szakképzettséggel
rendelkező nevelő-oktató
munkát segítők bértöbblete
Alapvető működéshez
szükséges többlettámogatás
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
0,0
0,0
0

125 171,5

10 000,0

115 171,5

26 669

2 657,0

0,0

2 657,0

0

1 143,8

0,0

1 143,8

0

36,1

0,0

36,1

0

10 163,9

-7 589,4

17 753,3

505

139 172,3

2 410,6

136 761,7

27 174
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08. cím Magyar Államkincstár
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2017. évi tervezett költségvetési
támogatási előirányzata 17 534,8 millió forint, tervezett bevétele 13 119,2 millió forint, azaz
összesen 30 654,0 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, létszámkerete 4 401 fő.
A Kincstár alapvető feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyar
Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, a Szervezeti és Működési
Szabályzata, illetve az alapító okirata határozza meg.
A központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője a Kincstár, melynek
működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja.
A Kincstár jelentős szerepet tölt be továbbá az államháztartás pénzügyi információs
rendszerében. A Kincstár a mindenkori költségvetési törvénynek megfelelően nyilvántartja a
költségvetési előirányzatokat, azok változásait és teljesülését, finanszírozza a jogszabályi
előírások szerint a költségvetési szerveket. Ellátja a kiadások teljesítéséhez és a bevételek
beszedéséhez kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási feladatokat, törvényben meghatározott kör
részére fizetési számlát vezet. A költségvetés végrehajtásának pénzügyi lebonyolításában
folyamatba épített kontrollokat végez, valamint egyes támogatási formákhoz kapcsolódva
utólagos ellenőrzéseket is folytat. A Kincstár folyósítja a központi költségvetésből a
köznevelési, szociális és gyermekjóléti, településüzemeltetési, kulturális és egyéb
önkormányzati feladatok ellátásához szükséges támogatásokat a helyi önkormányzatok
részére. Ellátja – az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési, valamint
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartókat a központi költségvetésből
megillető – támogatások megállapításával, folyósításával, elszámolásával és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatokat. A Kincstár működteti a központosított illetményszámfejtés
rendszerét. Állampapír-forgalmazási és ahhoz kapcsolódó számlavezetési tevékenységet
végez. Igazoló hatósági feladatkörében közvetlen pénzügyi kapcsolattartó az Európai
Bizottsággal (a továbbiakban: EB), elszámolási kötelezettséggel tartozik a beérkezett és
továbbutalt európai uniós fejlesztési források felhasználásáért. Az egyes operatív programok
tekintetében biztosítja a szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtását és elszámolását
az EB felé, az elszámolások számszaki pontosságát és jogszabályi megfelelőségét saját
hatáskörben végzett ellenőrzésekkel támasztja alá. Ellátja a TOP közreműködő szervezeti
feladatait.
A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
‒
Az ár- és belvízvédelmi kártalanítással kapcsolatos kezelői feladatok ellátása érdekében
került a Kincstár részére átadásra a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alapból 3,5 millió forint.
‒
A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló
2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes feladatokról szóló
1917/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban meghatározott, az önkormányzatok
gazdálkodásának pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával
összefüggésben 755,3 millió forinttal megemelésre került az intézmény kiadásitámogatási előirányzata.
‒
Az elmúlt időszakban a „Modern Kincstár” koncepció mentén létrehozott és fejlesztett
rendszerek üzemeltetése és a szerteágazóbb feladatellátás érdekében 1 000,0 millió
forinttal került megemelésre a Kincstár kiadási-támogatási előirányzata.
‒
A Kincstár épületeiben őrzés-védelmi feladatokat ellátó szolgáltató a feladatellátáshoz
kapcsolódó szerződést a 2016. évben felmondta. Új szolgáltató megbízására a
Kincstárnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, amelynek során már az ágazatra
kiadott Kormányrendeletben meghatározott mértékű minimális vagyonvédelmi
szolgáltatási rezsióradíj kerül figyelembe vételre. A szolgáltatások emelt óradíjon
történő igénybevételének forrásigénye 498,3 millió forint.
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‒

‒

A Kincstár megnövekedett állampapír forgalmazásából származó bevételből kerülnek
finanszírozásra az alábbi tételek:
= A Kincstárban dolgozó középfokú végzettségűek esetében szükséges az illetmény
kiegészítése a garantált bérminimum elérése érdekében. Ezzel összefüggésben
53,3 millió forinttal került megemelésre a személyi juttatások, illetve a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat.
= A 2017. évi kötelező előresorolásokkal összefüggésben 93,6 millió forint kerül
betervezésre.
A Kincstár 2016. évi költségvetése 1 843,1 millió forinttal került megemelésre a
KÖFOP-pal összefüggésben. A KÖFOP terhére elszámolható kiadások 3 164,1 millió
forintot tesznek ki a 2017. évben, mely fedezetet nyújt a Kincstár igazoló hatósági és a
TOP esetében közreműködő szervezeti feladatainak ellátására.

08. cím
Magyar Államkincstár
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Ár-és belvízvédelmi
kártalanítással kapcsolatos
kezelői feladatok
KÖFOP korrekció
Többlet
1917/2013. (XII. 11.) Korm.
határozat szerinti feladat
ellátása
„Modern Kincstár” koncepció
mentén létrehozott és
fejlesztett rendszerek
üzemeltetése
Őrző-védő szolgáltatások
biztosítása
Garantált bérminimum
fedezete
Fizetési fokozatban előrelépés
fedezete
KÖFOP terhére elszámolandó
feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

26 929,0

11 651,3

15 277,7

4 147

3,5

0,0

3,5

0

-1 843,1

-1 843,1

0,0

-366

755,3

0,0

755,3

85

1 000,0

0,0

1 000,0

0

498,3

0,0

498,3

0

53,3

53,3

0,0

0

93,6

93,6

0,0

0

3 164,1

3 164,1

0,0

535

30 654,0

13 119,2

17 534,8

4 401
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16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) 2017. évi
tervezett kiadási előirányzata 2 142,7 millió forint, melyet 719,8 millió forint összegű
támogatási előirányzatból és 1 422,9 millió forint bevételből tervez finanszírozni. A
létszámkerete 185 főben került meghatározásra.
Az EUTAF látja el
‒
az EU − az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló
210/2010. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott − pénzügyi alapjai tekintetében az
ellenőrzési hatósági feladatokat,
‒
az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott
ellenőrzési feladatait.
A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
‒
A KÖFOP terhére elszámolandó feladatokkal összefüggésben az EUTAF 2016. évi
költségvetésébe 1 218,2 millió forint került beépítésre. 2017. évben a KÖFOP-ból kerül
finanszírozásra 1 383,1 millió forint a tervek szerint, így 164,9 millió forint bevételi
többlet került beépítésre.
‒
38,8 millió forinttal került megemelésre a kiadási-bevételi előirányzat a Duna
Transznacionális Programmal összefüggésben.

16. cím
Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
KÖFOP korrekció
Többlet
KÖFOP terhére elszámolandó
feladatok
Duna Transznacionális
Program terhére elszámolandó
feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

1 939,0

1 219,2

719,8

174

-1 218,2

-1 218,2

0,0

-93

1 383,1

1 383,1

0,0

104

38,8

38,8

0,0

0

2 142,7

1 422,9

719,8

185
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III.2.1. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
25/02/05 Kárrendezési célelőirányzat
A „Kárrendezési célelőirányzat” 2017. évi kiadási és támogatási előirányzata 3 780,0 millió
forint. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
Az előirányzat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből
származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjármű
szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési
járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet, a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény és az állami vezetői mulasztások, illetve
az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010.
(VI. 11.) OGY határozat alapján az alábbi feladatok ellátásának fedezetéül szolgál:
‒
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó
állami kötelezettségek teljesítése;
‒
a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett
kártérítések teljesítése;
‒
a Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati
kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítése;
‒
azon személyek kártérítési igényeinek teljesítése, akiknek a 2006. augusztus 20-i
budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő
joga sérelmet szenvedett.
A Kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése.
Kárrendezési célelőirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(100,0 millió Ft a Nemzetgazdasági
programokra, 20 millió Ft a
Munkaügyi alternatív vitarendezési
eljárások támogatására)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
3 900,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
3 900,0

0,0
-120,0

0,0
0,0

0,0
-120,0

0,0

0,0

0,0

0,0
3 780,0

0,0
0,0

0,0
3 780,0

25/02/06 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (a továbbiakban: WMA) a
2017. évi megszüntetésével a kiadások e fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek
megtervezésre.
Az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző
előirányzat, amelybe a Magyarország veszélyeztetett területein lakóingatlan tulajdonnal
rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal
jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.
A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
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Az Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
(átvétel a megszűnt WMA-tól)
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,1

0,0

0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,1

0,0
0,0

0,0
0,1

25/02/07 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 185.
§ (3) bekezdése alapján az NGM fejezetben forrást szükséges biztosítani a könyvvizsgálói
közfelügyeleti rendszer megfelelő működéséhez.
2015. szeptember 1-től a Kkt. 50. § (1) bekezdése alapján a kamarai tag könyvvizsgálók,
könyvvizsgáló cégek minősítésének megadása tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
helyett a közfelügyeleti hatóság jár el. Emellett a 2016. évben átültetendő európai uniós
jogszabályok is a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közfelügyeleti feladatainak csökkenését
eredményezik. E két tényező indokolja a 2017. évi költségvetési forrás csökkentését.
Mindezek alapján 2017. évre a fejezeti kezelésű előirányzaton 3,0 millió forint áll
rendelkezésre.
Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(5,0 millió Ft a Munkaügyi alternatív
vitarendezési eljárások támogatására,
2,0 millió Ft a Nemzetközi tagdíjak,
nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatokra)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
10,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
10,0

0,0
-7,0

0,0
0,0

0,0
-7,0

0,0

0,0

0,0

0,0
3,0

0,0
0,0

0,0
3,0

25/02/08 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdése alapján a
játékkaszinók és online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell
fordítani. Játékosvédelmi célnak minősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra
között hívható telefonos ügyfélszolgálat fenntartása, a játékosok részére a szociális
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ellátórendszer keretében elérhető közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve
folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros
mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése.
E cél megvalósítására 150,0 millió forint kerül biztosításra a 2017. évben.
Felelős játékszervezési tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

150,0
150,0

0,0
0,0

150,0
150,0

25/04/01 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
A Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kiadásitámogatási előirányzata 470,6 millió forint.
Az előirányzat hozzájárul a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvényben foglalt területfejlesztési intézményrendszer által ellátandó feladatok
finanszírozásához, a Kormány által elfogadott nemzeti programokhoz kapcsolódó
működtetési feladatok ellátásához, a Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer működtetéséhez, az előző évek hazai decentralizált területfejlesztési pályázati
rendszere feladatainak ellátásához, továbbá az egyéb területfejlesztési, fejlesztéspolitikai
szakmai feladatok megvalósításához is.
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
470,6

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
470,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
470,6

0,0
0,0

0,0
470,6

25/04/05 Pest megyei fejlesztések
Pest megyét a Közép-Magyarország régióhoz való tartozása miatt az európai uniós fejlesztési
források elosztása során folyamatosan hátrány éri valódi fejlettségéhez mérten. A probléma
kezelése érdekében a Kormány a régió kettéválasztása mellett döntött. A 2021-2028 közötti
uniós időszakban az uniós költségvetési források tervezése már az új területi felosztás mentén
történik. Ugyanakkor a jelenlegi, 2014-2020-as költségvetési időszakban a térség
leszakadásának megakadályozása érdekében hazai forrásból szükséges forrást biztosítani a
legfontosabb fejlesztések megvalósítására.
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Mindezek alapján 2017. évben 16 000,0 millió forint hazai forrás kerül biztosítása Pest megye
településeinek fejlesztése céljára.
Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

16 000,0
16 000,0

0,0
0,0

16 000,0
16 000,0

25/05/01 Gazdasági Zöldítési Rendszer
A Gazdasági Zöldítési Rendszer 2017. évben 7 505,1 millió forint kiadási-támogatási
előirányzattal rendelkezik. Az előirányzaton történik az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszer
kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevétel költségvetési törvényben
meghatározott hányadának felhasználása.
A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra a kibocsátás-csökkentést és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs
projektek, a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése, az alacsony
kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzése, így
különösen az elektromos autózás alapinfrastruktúrájának kialakítása, töltőállomások kiépítése,
a Jedlik Ányos Tervben megfogalmazott cselekvési terv alapján történő projektek
megvalósítása.
A 2017. évben az előirányzat felhasználási céljának fókuszpontja a Jedlik Cselekvési Terv
végrehajtása, a 2017. évben várhatóan az elektromos töltőinfrastruktúra további kialakítása, az
ország elektromos autóval való átjárhatóságának és az alapvető töltőinfrastruktúra
kiépítésének érdekében.
Szintén szükséges és megjelölt cél az elektromos mobilitás terjedését szolgáló
mintaprojektek, kutatás-fejlesztési projektek indítása az energiahatékonyság növelése és az
emisszió csökkentés érdekében.
Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
5 540,7
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
5 540,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1964,4
7 505,1

0,0
0,0

1964,4
7 505,1

25/05/03 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben 151,0 millió forint kerül biztosításra.
Az előirányzat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták
rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló
2013. évi XXXIV. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó, a Teljesítésigazolási
Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működtetésére nyújt
forrást.
Az építőipari lánctartozások felszámolását folyamatosan, hatékonyan segíti a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként
működő TSZSZ. A TSZSZ legfőbb feladata az építészeti-műszaki tervezési, építési,
kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő szakértői vélemény adása:
‒
ha a teljesítésigazolás kiadása nem történik meg;
‒
ha a teljesítésigazolás kiadása vitás;
‒
ha a teljesítésigazolás kiadásra kerül, de a kifizetés nem történik meg.
TSZSZ működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
151,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
151,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
151,0

0,0
0,0

0,0
151,0

25/05/04 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
A fejezeti kezelésű előirányzat javára 2017. évben 4,2 millió forint kerül biztosításra. Az
előirányzat célja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó honvédelmi és honvédelmi
felkészítési ágazati feladatok végrehajtásának finanszírozása, a rögzített hadiipari kapacitások
fenntartása kiadásainak a biztosítása.
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 21. § (1) bekezdése
alapján a Kormány Magyarország védelmi felkészültségének a biztosítása céljából
meghatározza az ország védelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitásait. A Hvt. szerint a
miniszter a hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülönítetten tervezi a honvédelmi
feladatok végrehajtásának költségeit.
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Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
4,2

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
4,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
4,2

0,0
0,0

0,0
4,2

25/05/05 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 33. § (3) bekezdése szerint az
állam a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) részére hozzájárulást biztosít
nemzetközi és európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve az ezekből
eredő feladatok ellátásához.
Folyamatban van a nemzeti szabványosítás rendszerének átalakítása, amely egy komplexebb
szemléletű szabványfelhasználásra törekszik. A szabványok mellett megnövekszik a nemzeti
mellékletek és műszaki előírások szerepe, ezáltal a hazai vállalkozások versenyképessége. A
cél, hogy az ipar műszaki fejlettségi szintje emelkedjen, egységesebb legyen országos szinten.
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2017. évben a fenti célokra 69,8 millió forint kerül
biztosításra.
Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
69,8

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
69,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
69,8

0,0
0,0

0,0
69,8

25/05/06 MKIK támogatása
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: kamarai törvény)
8/B. §-a alapján az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének
előmozdítása érdekében, az országos kamarának a kamarai nyilvántartás részeként – a
gazdálkodó szervezetek iránti bizalom megítélését elősegítő és gazdasági tevékenységüket
jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles nyilvántartásból származó nyilvános
információkat tartalmazó – adatbázist szükséges működtetni.
A kamarai törvény 45. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, az adatbázis
működtetéséhez a gazdaságpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium
költségvetési fejezete terhére költségvetési támogatást nyújt.
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E cél megvalósítása érdekében a fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben 50,0 millió
forint kerül biztosításra az MKIK részére.
MKIK támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
50,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
50,0

0,0
0,0

0,0
50,0

25/05/07 Nagyvállalati beruházási támogatások
A Kormány, illetve az NGM gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az
újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében kiemelten fontos azon
tőkehiányos nagyvállalatok beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak
hozzá a gazdaság – ezen belül a feldolgozóipar – növekedéséhez és a foglalkoztatás
bővüléséhez, ugyanakkor ezen kapacitásbővítő fejlesztéseik tekintetében nem jelentenek
célcsoportot az uniós forrásból kiírt pályázatoknak.
E célok elérésének elősegítése érdekében a fejezeti kezelésű előirányzatra 2017. évben
15 000,0 millió forint költségvetési támogatás kerül biztosításra.
A megvalósuló beruházás a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson keresztül pozitív
hatást gyakorolhat a költségvetési bevételekre is.
Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
15 000,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
15 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
15 000,0

0,0
0,0

0,0
15 000,0

25/05/08 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai
A Kormány által elfogadott hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Terv fő célkitűzése, hogy
2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot.
Az Irinyi Terv megvalósítása érdekében elengedhetetlen azon tőkehiányos, az Irinyi Terv által
kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak
támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a feldolgozóipar növekedéséhez. Az
Irinyi Terv olyan módszertan alapján határozta meg a kiemelt ágazatok körét, mely
figyelembe veszi a globális fejlesztési trendeket, a regionális versenytársak és exportpartnerek
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iparfejlesztési terveit, az erőforrásokat, az alacsony delokalizációs kockázatot, továbbá azt is,
hogy mely ágazatok fejlesztése járulhat hozzá legnagyobb mértékben a többi ágazat
fejlődéséhez, illetve a GDP növekedés szempontjából melyeknek lehet a legnagyobb
multiplikátor hatása.
A fentiek alapján kiemelt ágazatok:
‒
Járműgyártás: személygépjármű-, autóbusz-, kötöttpályás járműgyártás;
‒
Specializált gép- és járműgyártás: elektromos járműalkatrész-gyártás, 3D-nyomtatás, új
CAD/CAM-megoldások, nanotechnológia, új anyagok kifejlesztése;
‒
„Egészséggazdaság”: gyógyszeripar, orvosi berendezés és eszközgyártás,
gyógynövényipar, nanotechnológia, bionika, medical IT-technológia;
‒
Élelmiszeripar: magas hozzáadott értékű élelmiszertermelés;
‒
„Zöldgazdaság”-fejlesztés: megújuló energiák terjedését elősegítő hálózatok,
tárolókapacitás fejlesztése, „intelligens” hálózatok kialakítása, „okos” közvilágításhoz,
„okos méréshez” kapcsolódó gyártás kialakítása, biomassza felhasználásának,
hulladékipar fejlesztése;
‒
Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) szektor: ipar digitalizálása, M2M,
IoT rendszerek, big data rendszerfejlesztések;
‒
Védelmi ipar: egyéni védőfelszerelések, fegyver, könnyű harci járműgyártás.
A támogatás révén a feldolgozóipar részaránya a GDP-n belül várhatóan az Irinyi Tervben
meghatározott célkitűzéseknek megfelelően növekedne. 2017. évben e célra biztosított
költségvetési támogatás összege 3 000,0 millió forint.
Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 000,0
3 000,0

0,0
0,0

3 000,0
3 000,0

25/05/09 Jedlik Terv
Az Európai Parlament és Tanács a 2014/94/EU számú irányelvében előírta, hogy minden
tagország készítsen koncepciót az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről.
Ennek megfelelően a Kormány elfogadta a Jedlik Ányos Tervet, és az abban foglaltak elérését
célzó Jedlik Cselekvési Tervet, mely tartalmazza azon lehetséges ösztönzőket, melyek az
elektromobilitás terjedését szolgálhatják.
Az előirányzat az Európai Unióban is elterjedt ártámogatási rendszer fedezetéül szolgál,
mérsékelve ezzel a hagyományos meghajtású járművek és a tisztán elektromos járművek
közötti árkülönbséget.
A Jedlik Ányos Tervben foglalt célok 2017. évi ütemének megvalósítására 3 000,0 millió
forint került biztosításra.
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Jedlik Terv fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 000,0
3 000,0

0,0
0,0

3 000,0
3 000,0

25/05/10 Intézményi kezességi díjtámogatások
Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 1 403,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata
1 403,6 millió forint.
Az előirányzat a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak
költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm.
határozattal kihirdetett – a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz
kapcsolódó – kezességi díjtámogatások forrását biztosítja. A kezességi díjtámogatások révén
a hazai kis- és középvállalkozások olcsóbban juthatnak hitelforrásokhoz.
Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek
közötti
átcsoportosítás
(NFM fejezettől)
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

1 403,6

0,0

1 403,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1 403,6

0,0
0,0

0,0
1 403,6

25/07/01 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási és
támogatási előirányzata 30,0 millió forint.
Az előirányzat az NGM számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági
ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek,
illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek (különösen ügyvédi-, bírósági díjak)
megtérítésére nyújt fedezetet.
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
30,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
30,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
30,0

0,0
0,0

0,0
30,0

25/07/02 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
A Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű
előirányzat javára 2017. évben 581,0 millió forint kerül biztosításra, mely az NGM
feladatkörébe tartozó, nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó
tagdíjfizetési, valamint hozzájárulási kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást. Ezen az
előirányzaton kerül biztosításra az egyes tagszervezetek nemzetközi szervezetekben betöltött
tagságának támogatásai is.
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek
közötti
átcsoportosítás
(NFM fejezethez)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (a
mínusz lábnál indokolva a forrás
helye)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
551,5
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
551,5

-43,5

0,0

-43,5

73,0

0,0

73,0

0,0

0,0

0,0

0,0
581,0

0,0
0,0

0,0
581,0

25/07/04 Nemzetgazdasági programok
A „Nemzetgazdasági programok” fejezeti kezelésű előirányzaton a 2017. évben 881,7 millió
forint áll rendelkezésre. Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok
ellátásához, szakmai programok támogatásához használható fel, így különösen:
‒

‒
‒

a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő magyar részvétel finanszírozására. A
szakkiállításon a rendezvény fő témáihoz (CO2 csökkentés, energiahatékonyság,
energiát mindenkinek) kapcsolódó magyar energetikai/technológiai/ipari fejlesztések,
innovatív megoldások kerülnek bemutatásra, elősegítve a magyar termékek és
szolgáltatások számára való piacteremtést, valamint innováció orientált
együttműködések kialakítását;
belgazdasági szakágazati feladatok, programok megvalósításához;
egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok támogatásához.

Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás (a
mínusz lábnál indokolva a forrás
helye)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
31,7

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
31,7

0,0
100,0

0,0
0,0

0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

750,0
881,7

0,0
0,0

750,0
881,7

25/07/07 Fejezeti általános tartalék
A 2017. évben a Fejezeti általános tartalékon 200,3 millió forint kerül biztosításra, mely az év
közben előre nem látható kiadásokra nyújt fedezetet.
Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás (71,0
millió Ft a Nemzetközi tagdíjak,
nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatokra, 22,0 millió Ft az NGM
igazgatására, 6,7 millió Ft a
Pénztárgépek
cseréjének
és
átalakításának támogatására)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
300,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
300,0

0,0
-99,7

0,0
0,0

0,0
-99,7

0,0

0,0

0,0

0,0
200,3

0,0
0,0

0,0
200,3

25/08 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása
Az előirányzat terhére az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező
pénztárgépek beszerzéséhez nyújtható támogatás. A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel
való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online
kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi
cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi
ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet meghatározta az online
kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységekkel rendelkező pénztárgépek beszerzéséhez
nyújtandó támogatás mértékét, a jogosultak körét és az eljárás rendjét.
A támogatásra jogosultak pénztárgépenként 50,0 ezer forint támogatást igényelhetnek a
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. A 2017. évben az online pénztárgép használatára
kötelezettek körének várható kiterjesztésével összefüggő támogatások fedezeteként 500,0
millió forint kerül biztosításra.
Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás (részint
a mínusz lábnál indokolva a forrás
helye, továbbá a Szervezetátalakítási
alap előirányzat megszüntetésével
493,3
millió
Ft
került
átcsoportosításra)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,0
500,0

0,0
0,0

0,0
500,0

0,0

0,0

0,0

0,0
500,0

0,0
0,0

0,0
500,0

25/09/01 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű
előirányzaton 2017. évben 272,3 millió forint kerül biztosításra. A fejezeti kezelésű
előirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OFA)
2017. évi közhasznú tevékenységének végrehajtásához szükséges működési költségek
fedezetére biztosít forrást, tekintettel arra, hogy a nonprofit szervezet az állam 100%-os
tulajdonában álló társaság.
Az OFA működése elősegíti a munkavállalók foglalkoztatását, munkaerőpiacon hátrányos
helyzetben lévők foglalkoztatását, képzések szervezését, szakmai rendezvények megtartását,
kiadványok és szakmódszertanok kiadását.
Az OFA legfőbb projektjei:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Vállalkozz Itthon Fiatal program;
Hivatásos Gépjárművezető Képzés program;
Munkaerőpiaci Változások Segítése – foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása;
„Azonnal cselekszünk” program;
„Gyere haza fiatal” program;
Gyere haza vállalkozni fiatal program;

693

‒
‒
‒
‒

GINOP Társadalmi vállalkozások ösztönzése;
„Mobil-Társ” program;
Komplex szolgáltatási csomag a vállalatok speciális állásigényének kielégítése
program;
„Újrakezdés” Dunaferr program.

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
272,3

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
272,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
272,3

0,0
0,0

0,0
272,3

25/09/02 Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről,
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm.
rendelet 4. § (2) e) pontja rögzíti, hogy a nemzetgazdasági miniszter a munkaügyi kapcsolatok
feladatkörében működteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot. A szolgálat
segíti a munkáltatók, munkáltatói érdekképviseletek és a munkavállalói érdekképviseletek,
illetve az üzemi tanács közötti kollektív munkaügyi viták rendezését hatékony alternatív
vitarendezési mechanizmusokkal.
A GINOP projekt keretében az ország hat kevésbé fejlett régiójában uniós forrás biztosítja a
szolgálat működését, azonban a szolgáltatásokat országosan egységesen szükséges
fenntartani, melynek következtében a központi, illetve a Közép-Magyarország régióban hazai
forrás biztosításával szükségszerű kiépíteni és működtetni az egyeztetési, békéltetési,
közvetítői, tanácsadási és döntőbírói szolgáltató tevékenységet.
E feladat megvalósítására 2017. évben 25,0 millió forint kerül biztosításra ezen a fejezeti
kezelésű előirányzaton.
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Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás (a
mínusz lábnál indokolva a forrás
helye)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,0
25,0

0,0
0,0

0,0
25,0

0,0

0,0

0,0

0,0
25,0

0,0
0,0

0,0
25,0

25/09/03 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény)
alapján az iskolai rendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat. A felnőttoktatás
keretében folyó szakképzés a résztvevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi
életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a
nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos
munkarendjében folyhat.
Magyarországon az első és második, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam
– az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül, a szakképzési törvényben meghatározott
feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. A tanuló attól az
évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését
megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag
felnőttoktatásban kezdhet.
A második szakképesítés a 2015/2016-os tanévtől vált ingyenessé. E többlet költség
biztosítására 2017. évben 6 000,0 millió forint került elkülönítésre. Tekintettel, arra, hogy ez
az összeg a beiratkozott tanulók számától jelentősen függ, ezért az előirányzat teljesülése a
Kormány jóváhagyásával módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6 000,0
6 000,0

25/10 Fejezeti stabilitási tartalék
Az NGM fejezeten belül a 2017. évben 641,5 millió forint stabilitási tartalék került
meghatározásra, melynek felhasználása a 2017. évben a költségvetési folyamatok
figyelembevételével történik.
A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-ét megelőzően nem lehet
felhasználni.
Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
641,5

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
641,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
641,5

0,0
0,0

0,0
641,5

25/20/02/01 Duna Transznacionális Program
Az Európai Területi Együttműködési (a továbbiakban: ETE) programok célkitűzése keretében
a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési
programokat dolgoznak ki.
A Duna Transznacionális Program tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina,
Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna)
területére terjed ki. A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség
együttműködési projektek kidolgozására:
‒
Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió: az innovációhoz szükséges
keretfeltételek javítása; az üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése;
‒
A környezetért és a kultúráért felelős Duna Régió: transznacionális vízgazdálkodás
erősítése és árvíz kockázatok megelőzése; a természeti és kulturális örökség, valamint
az erőforrások fenntartható használatának elősegítése; ökológiai folyosók
helyreállításának és menedzsmentjének támogatása; katasztrófakockázatok kezelésére
történő jobb felkészülés;
‒
Jobban összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió: környezetbarát és biztonságos
közlekedési rendszerek, valamint a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott
elérhetőségének támogatása; az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása;
‒ Jól kormányzott Duna Régió: intézményi kapacitások erősítése a társadalmi kihívások
kezelése érdekében; a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség végrehajtásának,
irányításának támogatása.
Magyarország a Duna Transznacionális Program keretében otthont ad a program
intézményrendszerének is, ellátja az irányító hatósági, közös titkársági, ellenőrzési hatósági
feladatokat, melynek működése érdekében e fejezeti kezelésű előirányzaton kerülnek
biztosításra a hozzájuk kapcsolódó kiadások. A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet nyújt
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továbbá a program nemzeti hozzájárulásának költségeihez, a közreműködői és a kapcsolódó
monitoring és információs rendszerrel összefüggő feladatokhoz, program keretében kiírt két
pályázathoz kapcsolódóan a hazai társfinanszírozáshoz és az európai uniós hozzájárulás 30%os összegű megelőlegezéséhez.
A fejezeti kezelésű előirányzaton összesen 2017. évben 2 777,4 millió forint kiadási
előirányzat kerül biztosításra. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az
előirányzattól.
Duna Transznacionális Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)

Kiadás
669,7

2017. évi javasolt előirányzat

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
309,9
359,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 107,7

224,1

1883,6

2 777,4

534,0

2 243,4

25/20/02/02 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program
Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló,
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki.
Az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program kilenc ország
(Lengyelország, Németország nem teljes területével, Ausztria, Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Szlovénia, Olaszország nem teljes területével, Horvátország) részvételével
valósul meg.
A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek
kidolgozására:
‒
Innovációs együttműködés Közép-Európa versenyképesebbé tételében: vállalkozói
kompetenciák és készségek javítása, az innovációs rendszerek szereplői közötti
fenntartható kapcsolatok javítása;
‒
Együttműködés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák
kidolgozása érdekében: energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások
használatát támogató stratégiák, megoldások kidolgozása; területi alapú, alacsony
széndioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása; mobilitás tervezési
kapacitások fejlesztése a funkcionális városi területeken az alacsonyabb szén-dioxid
kibocsátás érdekében;
‒
Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható
növekedés érdekében: kapacitások javítása a természeti örökség és erőforrások védelme
és fenntartható használata, valamint a kulturális erőforrások és örökség fenntartható
használata érdekében; funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának
fejlesztése;
‒
Együttműködés a közlekedésben Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében:
regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációjának
javítása a nemzeti és európai közlekedési hálózatokhoz való jobb csatlakozás, valamint
a multimodális környezetbarát fuvarozási megoldások bővítése érdekében.
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A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra a nemzeti hozzájárulásnak, a
közreműködői feladatoknak, a program keretében meghirdetett második pályázaton nyertes
magyar projektpartnerek hazai társfinanszírozásának, az európai uniós hozzájárulás 30%-os
összegű megelőlegezésének a biztosítása, melyre a 2017. évben 531,3 millió forint áll
rendelkezésre. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
191,1

Bevétel
0,0

Támogatás
191,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

340,2
531,3

0,0
0,0

340,2
531,3

25/20/02/03 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program
Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló,
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki.
Az INTERREG EUROPE Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is
részt vesz.
A program általános célnak tekinti a résztvevő országok és régiók regionális politikai
hatékonyságának javítását, a regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti
tudás- és tapasztalatcsere elősegítését is. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő
országok intézményei tapasztalatcserét és hálózatfejlesztési projekteket valósítsanak meg.
A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek
kidolgozására:
‒
Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása: a kutatási és innovációs
struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák
keretében; a regionális innovációs láncban található szereplők innovációs
teljesítményének javítása az „intelligens specializáció” és az innovációs lehetőségek
területén;
‒
KKV-k versenyképességének fokozása: a kis- és középvállalkozások növekedési és
innovációs kapacitásainak fejlesztése;
‒
Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása: az
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása,
különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében;
‒
Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság: a természeti és kulturális örökség védelme
és fejlesztése; az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció
elősegítése.
A fejezeti kezelésű előirányzat a 2017. évben fedezetet nyújt a nemzeti hozzájárulásra, a
közreműködői feladatokra, a magyar projektpartnerek hazai társfinanszírozására, az európai
uniós források megelőlegezésére, melyre 479,0 millió forint került biztosításra. Az előirányzat
teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
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INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi törvényi előirányzat
98,6
0,0
98,6
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
0,0
0,0
0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás
0,0
0,0
0,0
egyéb változások (egyszeri feladat
0,0
0,0
0,0
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
380,4
0,0
380,4
2017. évi javasolt előirányzat
479,0
0,0
479,0
25/20/02/04 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program
Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló,
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki.
Az INTERACT III Program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól. Célja, hogy
elősegítse az ETE programok minél eredményesebb végrehajtását a résztvevők tapasztalatai
révén, támogatja az ETE technikai segítségnyújtás (a továbbiakban: TA) tevékenységeit.
A Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz. A fejezeti
kezelésű előirányzatra a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás kerül biztosításra
2017. évben, 11,3 millió forint összegben. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is
eltérhet az előirányzattól.
INTERACT III Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
11,3
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
11,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
11,3

0,0
0,0

0,0
11,3

III. 2.2. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
1. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1.

jogcímcsoport Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásai
alapján a kibocsátási jogosultságok az állam tulajdonában lévő forgalomképes vagyoni értékű
jognak minősülnek. A kibocsátási jogosultságokat illetően a tulajdonosi joggyakorlói
feladatokat az államháztartásért felelős nemzetgazdasági miniszter látja el az
energiapolitikáért felelős nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben. Erre, valamint
az államháztartási számviteli előírásokra tekintettel 2017. évtől az egyes kibocsátási
jogosultságok értékesítéséből származó bevételek e fejezet tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos bevételei között kerülnek elszámolásra.
Az állami tulajdonban lévő európai uniós CO2 kibocsátási, valamint légiközlekedési
kibocsátási egységeket a nemzetgazdasági miniszter értékesíti árverés útján. Az árverés
lebonyolítását a tagállamok által kiválasztott közös aukciós platform, a lipcsei székhelyű
European Energy Exchage végzi. A 2017. évre tervezett bevétel 14,7 millió egyéb kvóta
értékesítéséből származóan 29 835,7 millió forint, illetve 47 ezer légiközlekedési kvóta
eladásából eredően 92,4 millió forint. A 2016. évi bevételhez viszonyítva a 2017. évi
előirányzat jelentős mértékben, 35,5%-kal emelkedik, amely egyrészt az értékesíthető
kvótamennyiség növekedésével, másrészt a tervezett magasabb kvótaegységárral és átváltási
árfolyammal magyarázható.
2.

jogcímcsoport Szerencsejáték koncessziós díj

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)
rendelkezései alapján a szerencsejáték szervezése és működtetése, mint állami tulajdonban
lévő vagyonelem koncesszióba adása kapcsán a tulajdonosi joggyakorlói feladatokat az
államháztartásért felelős miniszter látja el. Erre, valamint az államháztartási számviteli
előírásokra tekintettel 2017. évtől a szerencsejáték koncessziókból származó díjbevételek e
fejezet tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételei között kerülnek elszámolásra.
A szerencsejáték koncessziós díjbevételek tervezett összege 4 384 millió forintot tesz ki,
amely 3,5%-kal haladja meg a 2016. évi bevételi előirányzatot. A díjbevétel összege a 2016.
évi 8 helyett immár 9 darab II. kategóriájú, hagyományos játékkaszinó teljes évre vonatkozó
fizetési kötelezettségén alapul. Az Szjtv. alapján – a tervezett gazdasági környezetet is
figyelembe véve – az éves koncessziós díj jogszabályi minimumát a központi költségvetési
törvény határozza meg. A 2017. évi koncessziós díjminimum a 2016. évi koncessziós
díjminimum és a 2017. évre tervezett fogyasztói árindex figyelembevételével került
megállapításra.
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Magyar Államkincstár
A Kincstár esetében több év előirányzatait terhelő fejlesztésként jelenik meg a Kincstári
Számlavezető Rendszer (KSZR) kialakítása. A rendszer bevezetése nyomán egy olyan, a
XXI. századi kívánalmaknak megfelelő modern számlavezető rendszer kezdi meg működését,
amely a jelenlegi elavult rendszernél jelentősen több számla egyidejű kezelésére lesz képes,
egy sokkal magasabb szolgáltatási színvonal nyújtása mellett.
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
KEF Irányító és Logisztikai Központ kialakításának forrásigénye 500,0 millió forint. A KEF
ellátási feladatait professzionális szinten csak központosított raktározással lehet megoldani.
Így legfőbb cél a KEF számára egy olyan központi bázis kialakítása, ahol az irodai munkát
végző közalkalmazottak és a jelenleg elkülönülő raktárak helyileg egy telephelyre kerülnek,
mellyel a munkafolyamatok optimalizálhatóak. Ennek érdekében közbeszerzési eljárás
kezdeményezésére került sor, a meglévő épület átalakítására és egy új raktár és irodaépület
kivitelezésére. A tervek szerint az irodaépülettel, a felszíni és felszín alatti gépkocsi parkoló
építési munkálataival kapcsolatos beruházás 2017. december 31-ig elkészül. A fenti költségen
felül 2018. évben fognak jelentkezni a mozgássérült felvonó, a területrendezés és a parkosítási
feladatok költségei.
Fejezeti kezelésű előirányzatok
A Kormány, illetve az NGM gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az
újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében a 2015. évtől az éves
költségvetési törvény forrást biztosít a nagyvállalatok beruházásainak támogatására, így a
2017. évben is e célra az NGM fejezetben 15 000,0 millió forint áll rendelkezésre. E
támogatások jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság – ezen belül a feldolgozóipar –
növekedéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez, a nagyvállalkozások versenyképessége
javulhat, kül- és belpiaci pozíciójuk megerősödhet. A 2017. évben – a támogatás terhére –
megvalósuló beruházások, fejlesztések azok jellegéből adódóan több év előirányzatait
terhelhetik. A megvalósuló beruházások a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson
keresztül kedvező hatást gyakorolhatnak a költségvetési bevételekre is.
Az Irinyi Terv fő célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot.
Ennek megvalósítása érdekében elengedhetetlen az Irinyi Terv által kiemelt ágazatként
azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása,
melyre a 2017. évben 3 000,0 millió forint kerül biztosításra. A 2017. évben – a támogatás
terhére – megvalósuló beruházások a 2018. év előirányzatát is terhelhetik.
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III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus végrehajtásában résztvevő munkatársak személyi
juttatásainak fedezete a KÖFOP-ból biztosított. A feladat ellátásához szükséges létszám és
személyi juttatások tervezése a Miniszterelnökség iránymutatása alapján történt. A 2017. évre
tervezett bevétel 6 290,0 millió forint.
A Duna IH Közös Titkárság kiadásainak fedezete európai uniós forrásból kerül biztosításra. A
projekt teljes mértékben utófinanszírozású, előleg igénylésére nincs lehetőség. Az
elszámolások benyújtása féléves ciklusokban történik, ezért szükséges, hogy az intézmény a
kiadásokat saját forrásból előfinanszírozza. Az előfinanszírozáshoz szükséges hazai forrás
biztosítása fejezeti kezelésű előirányzatból történik, mely az intézménynél saját bevételként
jelentkezik.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Az MKEH 2017. évben két európai uniós kutatási programban, az European Metrology
Research Programme-ban (a továbbiakban: EMRP), illetve az European Metrology
Programme for Innovation and Research-ben (a továbbiakban: EMPIR) vesz részt.
‒
Az MKEH 2017. évben csatlakozott az EMRP-hez, amely egy közös kezdeményezés 22
nemzeti metrológiai intézet együttműködésével. A program célja, hogy az egymástól
független nemzeti kutatási programok közötti kapcsolatot kialakítsa, és a határokon
átívelő közös kutatási és finanszírozási stratégiák létrehozását elősegítse, amely
hozzájárul a metrológiai kutatási rendszer előtt álló kihívások kezeléséhez. A program
keretében új metrológiai megoldásokat, új mérési technológiákat dolgoznak ki, amely
fejlesztéseket a résztvevő tagállamok körmérésekkel tesztelnek. A kutatási
eredményeket a résztvevő tagállamok ellenőrzik, majd a projekt lezárását követően
publikálják. A jelenleg futó projektek közül 2017. évben egy projekt fog lezárulni.
‒
Az EMPIR az EMRP projektek folytatásaként funkcionál, mely programhoz az MKEH
2013. évben csatlakozott. Jelenleg egy futó projekt van, melynek záró dátuma 2018.
május 31.
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának
módjáról szóló 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján a KEF ellátotti köre 2014.
január 1-jétől szignifikánsan megnőtt, összesen 1 766 fő bútor és irodaszer ellátását, közel
16 000 m2 terület bérlését és üzemeltetését, továbbá jelentős számú gépjármű üzemeltetését
kellett ettől az időponttól biztosítani. A KEF a 2014-2020 programozási időszakban a KÖFOP
pályázati forrásából látja el a Kormányhatározatban nevesített intézményrendszert. A projekt
közvetlen célja, hogy a pályázat keretében az operatív programokat végrehajtó irányító
hatóságok és a központi koordináció feladatellátásához szükséges irodai ellátás biztosítva
legyen.
Magyar Államkincstár
A KÖFOP terhére kerülnek az alábbi projektek finanszírozásra:
‒
A Kincstár a TOP esetében a 2014-2020-as programozási időszakban közreműködő
szervezeti feladatokat lát el a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) rendelkezései
alapján. Ezen feladatellátás keretei között a cél egy olyan szervezeti rendszer kiépítése,
amely biztosítja, hogy a települési és területi önkormányzatok esetében a TOP keretei
között megpályázott források hatékonyan és szabályszerűen kerüljenek felhasználásra.
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‒

A 2007-2013-as pénzügyi időszak forrásaiból finanszírozott projektekhez hasonlóan a
2014-2020-as időszakban finanszírozott projektek esetében is a Kincstár látja el az
igazoló hatósági feladatokat. Emellett az európai uniós támogatások lebonyolításával
kapcsolatos feladatokhoz kötődő számviteli nyilvántartási kötelezettség teljes körűen,
valamennyi operatív program tekintetében a Kincstár feladata.

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
2017. évben az alábbi programokhoz kapcsolódó ellenőrzési, tervezési, beszámolási, illetve
zárónyilatkozat kiadási feladatokat finanszíroz európai uniós és egyéb nemzetközi forrás:
‒
A strukturális alapok által támogatott operatív programok és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap projektek támogatásai felhasználásának ellenőrzési hatósági feladatai a
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján, továbbá az
audit hatósági feladatok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.
‒
A tanúsító szervi feladatok az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
származó támogatások vonatkozásában a 2014-2020 közötti programozási időszakban.
‒
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a
területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások közös
ellenőrzési hatósági feladatai.
‒
A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX.
26.) Korm. rendelet alapján a Svájci–Magyar Együttműködési Program ellenőrzési
feladatai.
‒
A Norvég Alap ellenőrzési hatósági feladatainak ellátása.
‒
A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében az
Ellenőrzési Hatóság feladatainak ellátása.
Területfejlesztési ágazat
A Duna Trasznacionális Program, Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális
együttműködési program, az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program
és az INTERACT III Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzatok
az ETE programok közé tartoznak, melyek megvalósulása során európai uniós forrás kerül
felhasználásra.
Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés 2007. évtől európai területi együttműködésként
az EU strukturális és kohéziós politika fő célkitűzésévé vált, melynek keretében határon
átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programok valósulnak meg az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint egyes esetekben az Előcsatlakozás Eszköz,
valamint az Európai Szomszédsági Eszköz támogatásával. Az európai területi együttműködés
keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, illetve megőrzéshez, segítik új vállalkozások létrejöttét, hozzájárulnak a határtérség
infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Mindezeken felül az együttműködések az emberek közötti
bizalom növekedését, valamint a határokon átnyúló közös identitás kialakítását is elősegítik.
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XVI. Nemzeti Adó- És Vámhivatal
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I. A célok meghatározása
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2017. évi kiemelt feladata az államháztartási
bevételek mind magasabb szinten történő biztosítása a szervezet rendelkezésére álló
erőforrások hatékony és célzott kihasználásával, a jogalkotó által biztosított eszköztár
alkalmazásával.
A bevételi elvárások teljesítése mellett és annak érdekében nagyobb hangsúlyt helyez a NAV
az ügyfelekre, az ügyfélcentrikus folyamatszervezésre, valamint a szolgáltató jelleg
erősítésére. Ennek része az új hatósági nyelvezet, az eljárások egyszerűsítése és a
bürokráciacsökkentés, a határidők csökkentése, az új jogintézmények, az adózói minősítés
rendszerének bevezetése, ügyfélbarát szemlélettel támogatva az adózókat.
A szolgáltató jelleg erősítésével párhuzamosan a NAV 2017. évben is kiemelten fontos
feladata a preventív módszerek, ellenőrzések célzott és hatékony alkalmazása a helyes
gyakorlatok kialakítása és a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében.
Mindezek mellett kiemelt figyelmet fordít a Hivatal a társadalmi szerepvállalás növelésére és
az adóztatás fontosságának tudatosítására az egyértelmű és közérthető társadalmi
kommunikációjának fejlesztése révén.
A 2017. évi feladatok egyre magasabb színvonalú ellátása érdekében a Hivatal prioritásként
kezeli a korszerű és hatékony humánerőforrás rendelkezésre állását biztosító életpálya
szemléletű humánerőforrás menedzsment rendszer kialakítását, működtetését és az ehhez
szervesen kapcsolódó újszerű és dinamikus képzési és tudásmenedzsment rendszer
megvalósítását.
A 2016. évben aktualizálásra került a NAV hatásköri jegyzéke, amelyből megállapítható,
hogy a NAV leterheltsége folyamatosan növekszik, így jelenleg 1 093 db fő feladat tartozik a
Hivatalhoz, mely több ezer részfeladatot hordoz magában. Fentiek következményeként,
valamint a meghatározásra kerülő kormányzati elvárások teljesítése érdekében várhatóan
2017. évben is tovább bővül majd a NAV részére megállapított feladatok köre.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

Megnevezés
Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Kiadás
144 971,0
1 375,5
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millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
3 245,7
141 725,3
21 320
0,0
1 375,5
–

III. A célok elérésének módja
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
Szervezeti változások
A NAV teljes szervezetrendszerének és szakmai irányításának korszerűsítését célzó
átszervezésre 2016. január elsejei hatállyal került sor. Jogszabályi hátterét a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (NAV tv.) módosítása, az új NAV
kormányrendelet és számos más, kormányrendeleti és NGM rendeleti szintű jogszabálymódosítás alapozta meg.
Az új szabályozás értelmében a kormányhivatali státusz átalakulásával központi hivatali
státuszú szervezet jött létre, közvetlen miniszteri felügyelet és irányítás mellett, kétszintű
struktúrával, egyszerűbb és átláthatóbb szervezeti felépítéssel, újfajta vezetési modellel, amit
a közvetlen államtitkári vezetés jelent, szakmai helyettes államtitkárok támogatása mellett,
egységes, integrált adó- és vámigazgatósági rendszerrel a területi szerveknél is.
A bürokrácia csökkentése és a folyamatok gyorsítása érdekében a szervezeti szintek száma
csökkent, azaz a regionális középfokú szervek megszűntek (ezáltal vált a háromszintű NAV
kétszintű szervezetté), így az első fokú döntések a megyei (fővárosi) igazgatóságokon
születnek meg, s a jogorvoslati rendszerben a másodfokú döntések meghozatala (a megszűnő
régiók helyett) egy új, profiltiszta szervben, a Fellebbviteli Igazgatóságban testesül meg.
A megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok már teljes mértékben integráltak, tehát a
korábbi vámszakmai és adóági igazgatóságok feladatkörei összeolvadtak, így nem csupán a
központi irányítás és a funkcionális feladatellátás, hanem a hatósági tevékenység minden
szintje is integrált lett.
Az operatív szakmai tevékenység az új adó- és vámigazgatóságok és a kapcsolódó speciális
hatáskörű igazgatóságok (Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság, Repülőtéri Igazgatóság, Bevetési
Igazgatóság, Szakértői Intézet) vállán nyugszik tehát.
A területi szervek felett a vám-, adó-, rendészeti- és szerencsejáték szakterületek erős szakmai
irányítását az új Központi Irányítás végzi, amely úgy a szakmai alaptevékenység, mint a
funkcionális
feladatok
(gazdálkodási,
humánigazgatási,
jogi,
törvényességi,
szervezetszabályozási és informatikai, biztonsági feladatok) körében megerősített irányítói
szerepet tölt be. A felettes szervek rendszere sokkal áttekinthetőbb lett a kétfokú
szervezetben, élén a Központi Irányítással, amely munkaszervezete a NAV-ot vezető
államtitkárnak és az ő munkáját támogató szakmai helyetteseinek. A vezetők tevékenységét a
Központi Irányítás szakmai főosztályai támogatják, a korábbi struktúrához képest
átrendeződve.
A funkcionális feladatok (közte pl. a gazdálkodási, ellátási tevékenység) egy új szervben
koncentrálódnak, a Gazdasági Ellátó Igazgatóságban, mely szerv az operatív ellátási
feladatokat valamennyi NAV szerv vonatkozásában ellátja. A fejezetirányítást és
gazdálkodást, a kiemelt beszerzéseket, az informatikai, humán és a képzési, egészségügyi,
kulturális feladatellátást pedig a Központi Irányítás főigazgatója – a NAV gazdasági vezetője
– irányítása alatt működő főosztályok, illetve szervek végzik.
A NAV harmadik szakmai ága, a bűnügyi, bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatokat
végző szervezetrendszer belső szervezetkorszerűsítésen esett át, de továbbra is a Bűnügyi
Főigazgatóság és a regionális illetékességi alapon szerveződő területi bűnügyi igazgatóságok
végzik a pénzügyi bűncselekmények felderítését, nyomozását. Ez azonban nem bontja meg a
NAV kétfokú szervezeti struktúráját.

708

Az átszervezésről szóló körlevélben és mellékletében rögzítésre és ütemezésre került
feladatok határidőben végrehajtásra kerültek, szükséges azonban a szervek, az egyes
működési folyamatok belső átvilágítása, az esetleges anomáliák feltárása, korszerűbb
gyakorlatok alkalmazása, a belső adminisztráció további csökkentése, valamint a
mindezeknek megfelelő irányítási rendszer (benne a vezetői irányítás, ellenőrzés,
szabályozás) teljes körű megújítása.
A NAV tv. 86/C. § (1) alapján a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete és a NAV
Bűnügyi Főigazgatósága – a közfeladat eredményesebb ellátása céljából – 2016. január 1jével mint önálló költségvetési szerv megszűnt és beolvadt a NAV-ba.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer
megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
végrehajtása folyamatban van, melynek keretében tovább zajlik a NAV szervezeti
átvilágítása, és ennek következtében kerülnek majd meghatározásra a szervezetre vonatkozó
korszerűsítési javaslatok.

Az intézményrendszer összetétele, létszám
A NAV tv., valamint a NAV Korm. rendelet értelmében a NAV feladatait központi és területi
szervei útján látja el.
A megújult NAV-ban, mint kétszintű szervezetben a korábbi 79 szervhez képest 39 szerv
található 2016. január elsejével. A NAV kétszintűvé alakítása során (középfokú
főigazgatóságok megszűntetése, szervezetracionalizálás) csökkent a szervek száma. Míg
korábban megyénként 2-2 alsó fokú és régiós szinten is 2-2 középfokú szerv végezte
munkáját, 2016. januártól megyénként már csak 1 integrált igazgatóság (megyei adó- és
vámigazgatóság) végzi ugyanezt, ami a szervezetrendszert átláthatóbbá teszi.
A megújult NAV új Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített új engedélyezett
létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám) 2016. február 1-jével 21 320 fő.
Ennek eléréséhez 2016. február 1-jén csoportos létszámcsökkentés került elrendelésre,
melynek végrehajtásával a NAV a korábbi engedélyezett létszámhoz képest 5%-os
csökkentést ért el.
A NAV szervek hivatalos megnevezése és székhelyei
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A szerv megnevezése
I.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szervei
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága
II.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szervei
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és
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Székhely
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Miskolc

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóés Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi
Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Bűnügyi
Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézete
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális
Intézete
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
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Eger
Salgótarján
Debrecen
Szolnok
Nyíregyháza
Kecskemét
Békéscsaba
Szeged
Győr
Szombathely
Zalaegerszeg
Székesfehérvár
Tatabánya
Veszprém
Pécs
Kaposvár
Szekszárd
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Eger
Nyíregyháza
Kecskemét
Győr
Székesfehérvár
Pécs
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat
Szerkezeti változások (éves szintre
hozva)
Bűnügyi Főigazgatóság költségvetési
szervi megszűnése
Képzési, Egészségügyi és Kulturális
Intézet költségvetési szervi megszűnése
A NAV vezetője szakmai helyettesei
illetményének átcsoportosítása
Létszámcsökkentés
Többletek
On-line szja rendszer működtetése
Őrzés-védelmi feladatok többletkiadásai
Beruházások forrásának biztosítása
2017. évi javasolt előirányzat

127 359,5

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás állományi
létszám
(fő)
2 951,1
124 408,4
20 795

8 212,0

23,8

8 188,2

1 290

2 491,2

270,8

2 220,4

357

-61,0

0,0

-61,0

–

–

1 919,0
1 050,3
4 000,0
144 971,0

0,0
0,0
0,0
3 245,7

–
1 919,0
1 050,3
4 000,0
141 725,3

–
-1 122
–
–
–
21 320

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat értelmében a
hiánycél tartását elősegítő – a 2016. évi előirányzattal azonos összegben tervezett – fejezeti
stabilitási tartalék felhasználásáról fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az
államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak
értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt.

2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Fejezeti stabilitási tartalék alcím
2016. évi törvényi előirányzat
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás

1 375,5
1 375,5

0,0
0,0

1 375,5
1 375,5

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP)
A NAV fejlesztési terveinek megvalósítására a 2014-2020. programozási időszakban a
KÖFOP keretei között részesülhet támogatásban.
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A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016. (I.18.) Korm. határozat a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15
„Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” című
projekttel a NAV részére rendelkezésre álló támogatási keretösszeget 14,5 milliárd forintban
határozta meg.
A NAV fenti keretösszegű fejlesztésének szakmai céljai az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése: „egyablakos e-kommunikáció és edokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban”;
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez (EKÁER) kapcsolódó
rendszerintegráció: „e-számla, e-fuvarozási dokumentumok, EKÁER integrációja”;
Adó- és járulék-folyószámla rendszerek fejlesztése: „adóhatósági egyéni számla, egyéni
adó- és járulékszámlák megvalósításához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása és
kapcsolódó elektronikus szolgáltatások fejlesztése”;
Adózói életutat követő rendszer kialakítása: „vállalkozói ügyintézési felület, kis- és
középvállalkozások számviteli, adó és járulékbevallással kapcsolatos adminisztratív
terheinek csökkentését biztosító szolgáltatások”;
Adattárház integráció: „adatpiac és publikációs felület megvalósítása”;
Elektronikus Közúti Szállítási és Menetlevél Okmány rendszer kialakítása

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, amely 2016-ban
várhatóan 2 milliárd forint, 2017-ben 6 milliárd forint, 2018-ban pedig 6,5 milliárd forint. A
megvalósítás során felmerülő számlák szállítói finanszírozás keretében, míg a projekt szakmai
megvalósulása során felmerülő egyéb költségek intézményi forrásból, majd utófinanszírozás
keretében kerülnek elszámolásra.
Vám 2020 és Fiscalis 2020 programok
A 2016. április 1-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra Magyarország részére a Vám 2020
program 225.000 eurót (69,8 millió forintot), míg a Fiscalis 2020 Program 160.000 eurót
(49,7 millió forintot) biztosít. A programok 2017. évi pénzügyi keretösszegéről 2017
márciusában érkezhet számszerű adat az Európai Bizottság részéről.
Belső Biztonsági Alap (BBA)
A Belügyminisztérium (BM) 2014-2016. közötti programozási időszakra, BBA-ra vonatkozó
Munkaprogramja keretében az alábbi, 2015 novemberében benyújtott pályázatokat a BM mint
Felelős Hatóság Értékelő Bizottsága 2016. április 15-én támogathatónak ítélte:
−

−

A NAV bűnügyi szakterülete részére adatmentő és elemző eszközök beszerzése: a
bruttó 49,0 millió forint költségvetéssel támogathatónak ítélt projekt keretében a NAV
Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztályán olyan helyszíni adatmentő és
elemző IT eszközpark kerül kialakításra, amely egyrészt az elektronikus bizonyítékok
hiteles, gyors helyszíni mentését, a lefoglalt digitális eszközökről történő adatrögzítést
valamint a bűnügyekben keletkező adatok további elemzését szolgálja. A projekt
befejezése 2017. február 28-ig várható.
A NAV bűnügyi szakterület felderítő kapacitásának fejlesztése: a bruttó 79,3 millió
forint értékben támogathatónak ítélt projekt keretében a NAV bűnügyi szakterület
részére felderítést és műveleti munkát segítő eszközök kerülnek beszerzésre, amely
összehangoltabb, eredményesebb nemzetközi együttműködést tesz lehetővé, és
támogatja az EU-s társhatóságokkal folytatott közös akciókban az egymással
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kompatibilis, a kor technikai színvonalának megfelelő bűnüldöző tevékenységet. A
projekt befejezése 2017. június 30-ig várható.
Az említett projektek esetében a NAV-nak nem kell önrészt vállalnia, a hazai
társfinanszírozást a BM biztosítja, kivéve az adatmentő és elemző eszközök jogszerű
használatához szükséges képzés költségét (3,0 millió forint), amelyről még egyeztetések
szükségesek.
A BM 2014-2016. közötti programozási időszakra, BBA-ra vonatkozó Munkaprogramja
keretében az alábbi, 2015 novemberében és 2016 januárjában benyújtott pályázatok értékelése
van még folyamatban:
−

−

−

Bűnügyi felderítői képességek fejlesztése: a bruttó 27,3 millió forint értékű pályázat
elnyerése esetén a NAV bűnügyi szakterülete humán kapacitásának fejlesztése
érdekében külföldi társszervek bevonásával zajló speciális gépjárművezetői tanfolyam
és speciális hírszerző tanfolyam kerül megtartásra. A képzések az operatív, felderítői
feladatok hatékonyabb, közös nemzetközi műveletekben való ellátását, továbbá külföldi
partnerszervezetek módszereinek megismerését, legjobb gyakorlat elsajátítását
célozzák. A program során 9 tagállam hatóságai, így az osztrák, szlovák, angol, holland,
német, horvát, szlovén, román és belga bűnügyi hatóságok is bevonásra kerülnek. A
projekt elnyerése esetén a projekt befejezése 2017. április 28-ig várható.
Nemzetközi együttműködés, adatcsere elősegítése közös megfigyelési gyakorlat révén:
a bruttó 10,2 millió forint értékű pályázat elnyerése esetén a NAV bűnügyi szakterület
szakmai koordinálásával határon átnyúló, adatcserére irányuló megfigyelési gyakorlatok
kerülnek megrendezésre 2016. és 2017. között a magyar-szlovák-osztrák, valamint a
román-magyar határon 4-4 napos határon átnyúló megfigyelési gyakorlattal és
előkészítési üléssel 38, valamint 26 fő bűnügyi szakértő részvételével. 2017-ben a
román-magyar határszakaszon rendezendő előzetes egyeztetés és gyakorlat
lebonyolítása tervezett. A projekt elnyerése esetén a projekt befejezése 2018. május 31ig várható.
BBA-5.2.1-2016-00003 - Europol és FIOD tapasztalatcsere és látogatás: a bruttó 30,3
millió forint értékű projekt elnyerése esetén nyolcszor 3 hónapos Europol hospitációs
program és egy vezetői munkalátogatás megvalósításával a projekt célja az Europol
feladataival, felépítésével és működésével, a fókuszpontokkal, valamint a Holland Adóés Vámhivatal Bűnügyi Szolgálatával, a FIOD-dal kapcsolatos tapasztalatszerzés, a
nemzetközi együttműködés fejlesztése az Europol irányába megvalósuló nemzetközi
információtovábbítás intenzitásának és minőségének fokozódása érdekében. A projekt
elnyerése esetén a projekt befejezése 2018. június 30-ig várható, mely keretében 2017ben 4 Europol hospitáció megrendezése tervezett.

Amennyiben a megpályázott, de még el nem nyert BBA projektek osztott finanszírozás nélkül
kerülnek támogatásra, nem kell önrészt vállalnia a NAV-nak, a hazai társfinanszírozást a BM
biztosítja.
C-BORD
A Horizon 2020 uniós finanszírozású program keretében, a francia Atomenergia Ügynökség
oldalán a NAV részt vesz az úgynevezett C-BORD című projektben, amelyben 42 hónap alatt
lehetősége lesz speciális röntgenberendezések és egyéb felderítő eszközök tesztelésére, bruttó
43,7 millió forint uniós támogatás felhasználásával.
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
Közlekedés
A közlekedés fejlesztése a Kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik.
Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél hatékonyabban
járuljon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez.
Kiemelt cél az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének javítása, bekötésük a
gyorsforgalmi hálózatba. E cél megvalósítását az európai uniós források mellett már jelentős hazai
költségvetési források is segítik. Az új fejlesztések mellett fontos a már meglévő hálózat
működésének fenntartása is.
A korábban a BKV által üzemeltetett budapesti HÉV vonalak és az agglomerációs közlekedést
ellátó autóbuszjáratok fővárostól történő átvétele következtében a korábbi helyi közlekedés állami
megrendelői körbe kerül, amelyhez az állam mind a vasúti, mind az autóbuszos közlekedésben a
költségtérítést biztosítja.
Kiemelt cél a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló vasúti, vízi és közúti közlekedési beruházások
megvalósítása, melynek érdekében a költségvetés kiemelten kezeli az ún. CEF (Connecting Europe
Facility: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz), az Európai Unió új, a TEN-T hálózat fejlesztését
szolgáló támogatási konstrukció projektjeinek megvalósításához szükséges költségek
finanszírozását.
Hazai fejlesztési programok
A szakterület kiemelt szakmapolitikai célja a stratégiai fontosságú, de hitelforráshoz továbbra is
nehezen jutó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítése, a
területfejlesztési szakfeladatok ellátása, valamint a Hungaroring Sport Zrt. (a továbbiakban: HS
Zrt.) egyes, 2017. évi rendezvényeinek és – az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai
kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggésben – az ELI-HU Nonprofit
Kft. feladatellátásának támogatása.
Infokommunikáció
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) meghatározottakkal összhangban kiemelt
szakmapolitikai feladat a digitális írástudatlanok arányának folyamatos csökkentése, a kis- és
középvállalkozások informatizáltsági szintjének emelése, illetve Magyarország teljes lakossága
számára elérhető újgenerációs hálózatok kiépítése 2018-ig. Feladat továbbá a Tisztaszoftver
program keretében Microsoft-licencek biztosítása a közoktatásban a tanulók, illetve a tanárok
számára, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek
bevezetésének támogatása a köz- és felsőoktatás részére.
Magyarország 2015. évben teljes jogú tagként csatlakozott az Európai Űrügynökséghez a
(továbbiakban: ESA). A csatlakozás következtében feladat az ESA tudományos programjaiban és
fejlesztési projektjeiben való részvétel, valamint a pénzügyi hozzájárulási kötelezettség teljesítése.
Klíma-, energia és zöldgazdaság-politika
Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának
garantálása áll a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíróképesség és a versenyképesség
figyelembevételével. A Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazottakkal összhangban kiemelt
szakmapolitikai cél az energiahatékonyság, az energiatakarékosság, az energiaracionalizálás és a
klímabarát beruházások ösztönzése, a megújuló energiaforrások arányának növelése.
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
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A Kormányprogram szerint a szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni, ezen belül
kiemelt szerepet kap a jövő építése, az ifjúság és a sport támogatása.
A szabadidősport és a minőségi sport támogatása egymással összefonódó fogalmak, a sportéletet
támogató beruházások a következő nemzedékek egészségéhez, neveléséhez járulnak hozzá.
Kiemelt cél továbbá a Budapesten 2017. évben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban: FINA Világbajnokság) megrendezésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017. évben

Megnevezés

Kiadás

Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok

71 280,0
802 939,5
292 492,4

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
47 283,5
23 996,5
3 362
12 375,6
790 563,9
5 515,4

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. cím: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: NFM Igazgatás) 2017. évi teljes
támogatási előirányzata 7 063,9 millió forint, tervezett bevétele 6 680,5 millió forint, így összesen
13 744,4 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
Az NFM Igazgatás támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak:
Emberi Erőforrások Minisztériumától (a továbbiakban: EMMI) átvett feladat:
– A MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, valamint az
egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati
változásáról szóló 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 2016/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat) 3,1 millió forint támogatási előirányzat kerül átvételre.
Nemzetgazdasági Minisztériumtól (a továbbiakban: NGM) átvett feladat:
– A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 123,5 millió forint
támogatási előirányzat és 17 fő került átvételre.
Fejezeti belüli átcsoportosítás:
– Az NFM Igazgatáshoz a Nemzeti Sportközpontoktól (a továbbiakban: NSK) 42,0 millió forint
támogatási előirányzat átcsoportosításra, valamint 9 státusz átadásra kerül, mivel a Kormány a
2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
címrendjének 48. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímmel és az ahhoz tartozó, A 16
kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása jogcímcsoport kiegészítéséről,
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valamint a Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása, továbbá a
Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami sportlétesítmények üzemeltetésének
támogatásai előirányzatok Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: NFM)
történő átrendezéséről.
Az NFM Igazgatás 2017. évi bevételeinek változását a következő tényezők okozzák:
– Az NFM Igazgatás látja el a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA)
alapkezelői feladatait, amelyhez kapcsolódóan az átvett pénzeszköz 50,0 millió forinttal
csökkent.
– A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. §-a Nemzeti
Klímavédelmi Hatóságként az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot
jelölte ki. Az ellátandó feladatok körét az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak
Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 10. §-a
részletesen tartalmazza. Törvényjavaslat alapján kerülnek rendezésre a hatósági bevételekkel
összefüggő módosítások, melynek alapján a klímavédelemért felelős hatóság bevétele 80,9
millió forinttal csökken.
– A KÖFOP Európai Uniós projekt 2017. évi kiadására vonatkozó bevételi előirányzat 5 819,8
millió forinttal csökken.
– HU02-PM EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Energiahatékonyság EGTKEOPprogram menedzsment feladatainak ellátására 66,0 millió forint bevételi előirányzat került
tervezésre.
– HU02-BILAT EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Energiahatékonyság EGTKEOPkétoldalú kapcsolatok program szintű alapja elnevezésű program feladatainak ellátására 30,9
millió forint került tervezésre.
– HU03-PM EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Megújuló Energia EGTMEENprogram menedzsment elnevezésű program feladatainak ellátására 63,5 millió forint került
tervezésre.
– HU03-COMP EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Megújuló Energia EGTMEENkomplementer tevékenység elnevezésű program feladatainak ellátására 6,0 millió forint került
tervezésre.
– HU3-Bilat EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Megújuló Energia EGTMEENkétoldalú kapcsolatok program szintű alapja elnevezésű program feladatainak ellátására 28,6
millió forint került tervezésre.
– Life Capacity Building in Hungary Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai
programja elnevezésű program feladatainak ellátására 26,1 millió forint került tervezésre.
– CEF elnevezésű program feladatainak növekedése miatt 174,6 millió forinttal emelkedik a
bevételi előirányzat.
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Az NFM Igazgatás 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 1 245 fő.
millió forintban, egy tizedessel
01. cím Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium igazgatása

2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

19 130,8

12 235,5

Támogatás

6 895,3

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
1 219

Változások jogcímenként:
Emberi Erőforrások
Minisztériumától átadott/átvett
feladatok
A MOB által kiemelt sportágak
sportlétesítmény-fejlesztésének
támogatásával, valamint az egyes
kiemelt sportegyesületek
sportfejlesztési feladataival
összefüggő kormányzati változásáról
szóló 2016/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat

3,1

3,1

A turizmussal és a vendéglátással
kapcsolatos állami feladatok
változásával kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1210/2016.
(IV. 25.) Korm. határozat

123,5

123,5

17

Fejezeten belüli átcsoportosítás:
Nemzeti Sportközpontoktól 9 fő
átvétele

42,0

42,0

9

Nemzetgazdasági Minisztériumtól
átadott/átvett feladatok

Egyéb változások, többletek
KNPA jogszabályi változás miatt
MÁK tranzakciós illetéke

-50,0

-50,0

Klímavédelmi hatóság feladatainak
változása

-80,9

-80,9

-5 819,8

-5 819,8

A Környezeti és Energiahatékonyság
Operatív Program, valamint az
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Integrált Közlekedésfejlesztés
Operatív Program végrehajtási
feladatok ellátásának biztosítását
szolgáló technikai segítségnyújtás
projekt 2016-2020. időszak
HU02-PM EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014.
Energiahatékonyság EGTKEOP
program menedzsment

66,0

66,0

HU02-BILAT EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014.
Energiahatékonyság EGTKEOP
kétoldalú kapcsolatok program
szintű alapja

30,9

30,9

HU03-PM EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014. Megújuló
Energia EGTMEEN - program
menedzsment

63,5

63,5

HU03-COMP EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014. Megújuló
Energia EGTMEEN –
komplementer tevékenység

6,0

6,0

HU-BILAT EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014. Megújuló
Energia EGTMEEN – kétoldalú
kapcsolatok program szintű alapja

28,6

28,6

Life Capacity Building in Hungary –
az EU környezetvédelmi és
éghajlatpolitikai programja

26,1

26,1

174,6

174,6

13 744,4

6 680,5

CEF program feladatai
2017. évi javasolt előirányzat

7 063,9

1 245

3. cím: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIF Intézet) 2017. évi
teljes támogatási előirányzata 2.212,1 millió forint, tervezett bevétele 913,3 millió forint, így
összesen 3.125,4 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
Az intézmény tevékenysége a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló
5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet) 1. §-ában
meghatározott Fejlesztési Program működésével, forrásainak felhasználásával kapcsolatos feladatok
ellátása. Alaptevékenysége az információs infrastruktúrával kapcsolatos szolgáltatás és fejlesztés,
valamint az országos számítógép-hálózati rendszerek működtetése, nemzetközi kijáratával együtt,
ennek keretében különösen:
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– országos és nemzetközi számítógép-hálózati kapcsolatok, valamint az európai oktatási-kutatási
számítógép-hálózatok színvonalának megfelelő szolgáltatások biztosítása,
– a számítógép-hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének végrehajtása, továbbá az
eredmények széles körű terjesztése a felhasználói kör intézményeiben,
– a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar részvétel
elősegítése,
– a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és a NIIF Internet közötti, az igényeknek megfelelő
sávszélességű IP kapcsolat biztosítása.
Az 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint „a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Program biztosítja a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és
más oktatási, tudományos és kulturális szervezet információs infrastruktúrájának és országos
számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, valamint az országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatok, információs szolgáltatások elérését”. A NIIF Intézet az 5/2011.
(II. 3.) Korm. rendeletnek megfelelően 2013. évtől átvette a közoktatási intézmények információs
infrastruktúrájával kapcsolatos feladatokat is (Sulinet). A felhasználói kört valamennyi felsőoktatási
intézmény, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális
szervezetek jelentik.
A NIIF Intézet 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 91 fő.
millió forintban, egy tizedessel
03. cím Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési
Intézet
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

3 113,4

913,3

Támogatás

2 200,1

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(fő)
91

Változások jogcímenként:
Földművelésügyi
Minisztériumtól átvett összeg
(Sulinet)
2017. évi javasolt előirányzat

12,0

12,0

3 125,4

913,3

2 212,1

91

4. cím: Országos Atomenergia Hivatal
Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 2017. évi teljes támogatási előirányzata
2 540,9 millió forint, tervezett bevétele 2 599,9 millió forint, így összesen 5 140,8 millió forint
kiadási előirányzattal rendelkezhet.
Az OAH feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban:
Atomtörvény), az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós,
valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia
Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság
mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm.
rendelet határozza meg.
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Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris
anyagok és létesítmények biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos
hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az ezekkel összefüggő
tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen túlmenően az OAH feladata az
atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés összehangolása, e területen
állam- és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja
el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségével, az
Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén
működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és
szakmai képviseleti feladatokat. Fentieken túl 2014. július 1-től a radioaktív hulladéktárolók
biztonságának hatósági felügyelete is feladata.
Az OAH 2017. évi bevételeinek változását a következő tényezők okozzák:
Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet alapján a hatósági személyi
doziméterrel végzett vizsgálatok igazgatási jellegű szolgáltatási díja – amely fedezi az Országos
Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (a
továbbiakban: OKK OSSKI) által végzett kiértékelés díját és az anyagköltségeket – az OAH és az
OKK OSSKI között létrejött megbízási szerződés alapján várható 200,0 millió forint bevétel.
Az Atomtörvény módosításával a felügyeleti díj mértéke is megváltozik, mely befolyásolja a kiégett
kazettákból és a tárolómedencékből befolyó bevételt, melynek eredményeképpen összesen 334,0
millió forint bevételcsökkenés várható.
Az OAH támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak:
Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági feladatellátását biztosító anyagi és humán erőforrások
rendelkezésre állásához szükséges intézkedésekről, valamint e feladatellátással összefüggésben
felsőoktatási ösztöndíj bevezetésének és a duális képzés nukleáris iparban történő bevezetésének
vizsgálatáról szóló 1850/2014. (XII. 30.) Korm. határozat rendelkezett az OAH létszámának 2015.
január 1-jétől 76 fővel, 2015. július 1-jétől további 10 fővel történő növeléséről. Az így 166 főre
növekedett létszám – Atomtörvény 6. § (3) bekezdése szerinti – illetménynövekedése összesen
216,0 millió forint.
2014. december 9-én aláírta az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. és az orosz Joint-Stock
Company Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt a Pakson létesítendő két új,
egyenként 1200 megawatt teljesítményű atomerőművi blokkra vonatkozó három megvalósítási
megállapodást. A 2018-ban kezdődő építési munkálatok megkezdése előtt számos engedély
megszerzésére van szükség. A két új atomerőművi blokk a tervek szerint 2025. és 2026. között
kezdheti meg üzemszerű működését. A kivitelezés első lépései, vagyis az 5. blokk építési-szerelési
munkálatai várhatóan 2018-ban kezdődnek, a szükséges engedélyek megszerzését követően, az erre
való felkészülés forrásigénye 589,0 millió forint, létszámigénye 40 fő.
Az OAH 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 206 fő.
millió forintban, egy tizedessel
04. cím Országos Atomenergia
Hivatal
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás

Támogatás Átlagos statisztikai
állományi létszám
(fő)
2 690,9
1 735,9
166

Bevétel

4 426,8
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Hatósági személyi doziméterrel
végzett vizsgálatok igazgatási
jellegű szolgáltatási díja
Az OAH Atomtörvényből eredő
illetménynövekménye
2 új atomerőművi blokk
Felügyeleti díjcsökkenés
Atomtörvény alapján a beszállított
hordók darabszámának növekedése
2017. évi javasolt előirányzat

200,0

200,0

216,0

216,0

589,0
-334,0

589,0

40

-334,0

43,0

43,0

5 140,8

2 599,9

2 540,9

206

5. cím: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) 2017. évi tervezett bevétele 2
367,6 millió forint, támogatása nincs, így összesen 2 367,6 millió forint kiadási előirányzattal
rendelkezhet.
Az MBFH feladata – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben meghatározott –
bányafelügyeleti tevékenység ellátása, a területi szerveivel, a bányakapitányságokkal
együttműködve. Az MBFH a hatósági felügyelet keretében a bányatörvényben és a külön
jogszabályokban meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-biztonsági, munkavédelmi,
munkaügyi, tűzvédelmi, piacfelügyeleti, építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatásköröket
gyakorol. Az MBFH tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet
alá eső külszíni részére terjed ki. Az intézmény alaptevékenysége a bányászat állami szakigazgatási
feladatainak végrehajtása. Az állami földtani feladatok ellátását a Magyar Földtani és Geofizikai
Intézet (a továbbiakban: MFGI) közreműködésével végzi.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása,
valamint az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet új
feladatokat határozott meg az MBFH számára. A fenti jogszabályok alapján létrejött közreműködési
megállapodás alapján az állami többletfeladatok ellátása az MFGI bevonásával történik.
A Kormány a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb
intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatával (a továbbiakban: 1744/2014. (XII.
15.) Korm. határozat döntött a szervezeti integráció keretében a fővárosi és megyei
kormányhivatalok szervezetébe integrálódó területi államigazgatási szervekről és az átvételre kerülő
feladatokról, a folyamatos működőképesség fenntartása mellett. Az 1744/2014. (XII. 15.) Korm.
határozat 3.2. pontja értelmében a szervezeti integráció körében résztvevő, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokba beépülő területi államigazgatási szervek – az MBFH bányakapitányságai –
2015. április 1-jétől öt jogutód kormányhivatalhoz kerültek.
Tekintettel arra, hogy az átszervezéshez kapcsolódó források és kiadások megosztását tartalmazó
négyoldalú költségvetési megállapodások csak a 2016. évi költségvetés tervezését követően jöttek
létre, az integráció hatásai a 2017. évi költségvetési tervben kerülnek levezetésre.
Az MBFH 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 70 fő.
millió forintban, egy tizedessel
05. cím Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

Kiadás

Bevétel

724

Támogatás

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(fő)

2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatalnak átadás
Baranyai Megyei
Kormányhivatalnak átadás
Pest Megyei
Kormányhivatalnak átadás
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatalnak átadás
Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak átadás
2017. évi javasolt előirányzat

2 467,7

2 467,7

160

-14,6

-14,6

-18

-20,5

-20,5

-20

-19,1

-19,1

-16

-28,4

-28,4

-17

-17,5

-17,5

-19

2 367,6

2 367,6

70

7. cím: Nemzeti Közlekedési Hatóság
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) 2017. évi tervezett bevétele 31 098,4
millió forint, támogatása 70,0 millió forint, így összesen 31 168,4 millió forint kiadási előirányzattal
rendelkezhet.
Az NKH a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi)
közlekedési felügyeletek és a Polgári Légiközlekedési Hatóság jogutódjaként, a közúti és a vasúti
közlekedéssel, a hajózással, valamint a polgári légiközlekedéssel kapcsolatos közlekedési hatósági
feladatok ellátására a Kormány által 2007. január 1-jével létrehozott országos hatáskörrel
rendelkező közigazgatási szerv. Alaptevékenysége keretében ellátja a jogszabály által a feladat- és
hatáskörébe utalt első- és másodfokú közúti közlekedési, légiközlekedési, katonai légügyi, vasúti
közlekedési hatósági feladatokat, vasúti igazgatási feladatokat, hajózási hatósági feladatokat,
valamint ellátja a megyei, fővárosi kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei tekintetében a
szakmai felügyeleti és ellenőrzési feladatokat. Jogi személyiséggel nem rendelkező, különös
hatáskörű elsőfokú szervei az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Közúti Gépjármű-közlekedési
Hivatal és a Légügyi Hivatal.
Az NKH feladatai közé tartozik a közúti ellenőrzések fokozását célzó ellenőrző szervezet
kialakítása a fő közlekedési útvonalakon és a határ-közeli ellenőrzési pontokon történő jelenléttel,
továbbá az internetes személyszállítók (UBER), fuvarszervezők ellenőrzése. Ezt a feladatot úgy kell
ellátni, hogy a jogkövető magatartás kikényszerítéséhez a szabálytalanság esetén alkalmazásra
kerülő szankció elkerülhetetlen legyen, ennek érdekében minél jobban meg kell közelíteni a
„bárhol-bármikor” történő bírságolást, továbbá így érhető el a legmagasabb bevétel is. Ezen feladat
végrehajtásához az NKH 70,0 millió forint többlettámogatást kap.
Az NKH 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 507 fő.
millió forintban, egy tizedessel
07. cím Nemzeti Közlekedési
Hatóság
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

31 098,4

Bevétel

31 098,4

Változások jogcímenként:
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Támogatás

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(fő)
507

UBER ellenőrzés

70,0

2017. évi javasolt előirányzat

31 168,4

70,0
31 098,4

70,0

507

8. cím: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) 2017. évi teljes támogatási
előirányzata 2 754,8 millió forint, tervezett bevétele 500,0 millió forint, így összesen 3 254,8 millió
forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
A KKK közfeladata az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat, továbbá ezek fejlesztésének
finanszírozási céljait szolgáló, külön jogszabály hatálya alá tartozó egyes finanszírozási források
kezelésével, működtetésével, valamint felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint – a
koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevonásával megvalósult és megvalósuló
országos közutak kivételével – az országos közúthálózat vagyonkezelése és
vagyonnyilvántartásának működtetése.
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet 68/A. §-a alapján a kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének
(KÉR) működtetésére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a
továbbiakban: KEKKH) került kijelölésre. A minisztériumok és háttérintézményeik napi papíralapú
beérkező küldeményeiről szolgáltatott adatok alapján megállapításra került az – egyes bevont
szervektől a KÉR működtetéséhez szükséges – átadásra kerülő humánerőforrás-igény. A KKK-ból
ennek megfelelően 2,9 millió forint támogatás átcsoportosításra, illetve 1 fő átadásra került a
KEKKH-hoz.
A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016.
(IV. 8.) NFM rendelet alapján a KKK a túlsúlydíjról nem állít ki számlát, így 2017. évre 319,0
millió forint bevételcsökkenés várható.
A KKK 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 147 fő.
millió forintban, egy tizedessel
08. cím Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

3 576,7

819,0

Támogatás

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(fő)

2 757,7

148

-2,9

-1

2 754,8

147

Változások jogcímenként:
KEKKH-nak átadott összeg a
KÉR miatt
Túlsúlydíjból
bevételcsökkenés

eredő

2017. évi javasolt előirányzat

-2,9
-319,0

-319,0

3 254,8

500,0

10. cím: Közlekedésbiztonsági Szervezet
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A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) 2017. évi teljes támogatási előirányzata
488,3 millió forint, tervezett bevétele nincs, így összesen 488,3 millió forint kiadási előirányzattal
rendelkezhet.
A KBSZ feladata a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai
vizsgálata, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyenek
a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. Az intézmény tevékenységének alapvető célja
ebből adódóan a megelőzés.
A KBSZ szakmai feladatellátását jelentősen befolyásolják a nemzetközi kötelezettségek
teljesítéséből adódó új előírások és elvárások. Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU
rendelete két vonatkozásban is bővítette a KBSZ együttműködési kötelezettségeit: egyrészt előírja a
nemzeti balesetvizsgáló szervezetek európai uniós hálózatának létrehozását és annak rendszeres
működtetését, másrészt az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevonását a biztonsági
vizsgálatokba. Általában az európai uniós közlekedésbiztonsági szervezetek aktivitásának
növekedése tapasztalható, és ezzel a nemzeti balesetvizsgáló szervezetek felé delegált
kötelezettségek köre is bővül.
A KBSZ 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 54 fő.
millió forintban, egy tizedessel
10. cím Közlekedésbiztonsági
Szervezet
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(fő)

488,3

488,3

54

488,3

488,3

54

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat

11. cím: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) 2017. évi teljes
támogatási előirányzata 430,6 millió forint, tervezett bevétele 10,0 millió forint, így összesen 440,6
millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
A KIFÜ alaptevékenysége körében az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós
társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a
nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével –
központosított tervezése és lebonyolítása érdekében, az európai uniós vagy hazai forrásból
megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, konzorciumi tagként vagy
más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt. Közreműködik a költségvetési vagy európai
uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek
megtervezésében és megvalósításában. A KIFÜ megállapodás alapján projektmenedzsment
módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére, állami felügyelő mérnöki
feladatokat lát el infokommunikációs tartalmú projektekben. Az eMagyarország Pontok hálózat
szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el, felügyeli és koordinálja az eTanácsadók
munkáját, illetve képzési, valamint az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával
kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez. A KIFÜ működteti a Digitális Nemzet Fejlesztési
Programot.
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A KIFÜ 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 95 fő.
millió forintban, egy tizedessel
11. cím Kormányzati
Informatikai Fejlesztési
Ügynökség
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(fő)

440,6

10,0

430,6

95

440,6

10,0

430,6

95

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat

14 cím: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Az MFGI 2017. évi teljes támogatási előirányzata 606,4 millió forint, tervezett bevétele 595,0
millió forint, így összesen 1 201,4 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a Magyar Állami Eötvös Lóránd
Geofizikai Intézet nevét Magyar Földtani és Geofizikai Intézet megnevezésre változtatta,
ugyanezen szakasz alapján a Magyar Állami Földtani Intézet általános jogutódja is az MFGI lett.
Az MFGI pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatait az MBFH látja el.
Az MFGI feladata az állami földtani és geofizikai kutatással, valamint klímapolitikával összefüggő
feladatok ellátása, továbbá az állam földtani feladataiban és az MBFH jogszabályban megállapított
bányászati és földtani feladatainak ellátásában történő közreműködés.
2015. évben kiemelt állami feladatok – Paks II-vel és vízgazdálkodással összefüggő szerződések kapcsán befolyt többletbevételek rendszeresen jelentkező, több éven át tartó feladatok bevételei,
azonban ez idáig nem kerültek beépítésre a költségvetésbe. Paks II-vel kapcsolatosan létrejött
szerződések alapján 2016. évben előreláthatólag 200,0 millió forint bevételi többlet fog
realizálódni, az MFGI speciális szaktudása a következő években sem nélkülözhető. Figyelembe
véve a rendszeresen jelentkező feladatok bevételeinek és kiadásainak elmúlt évekbeli tendenciáit és
a jelenleg már ismert folyamatokat, a 2017. évi várható bevételi többlet 200,0 millió forint,
melynek költségvetésbe történő beépítése indokolt.
Az MFGI 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 170 fő.
millió forintban, egy tizedessel
14. cím, Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

1 001,4

395,0

200,0

200,0

1 201,4

595,0

Támogatás

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(fő)

606,4

170

606,4

170

Változások jogcímenként:
Paks II. miatti bevételi többlet
2017. évi javasolt előirányzat

15. cím: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
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A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) 2017. évi teljes támogatási
előirányzata 1 041,2 millió forint, tervezett bevétele 18,8 millió forint, így összesen 1 060,0 millió
forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
Az NFH és a felügyelőségek szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó
társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói
tudatosság erősítéséhez, fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg, termékösszehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek és közzéteszik azok eredményét,
módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi
tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, továbbá támogatják az önkormányzati
tanácsadó irodák működését.
Fentieken kívül – ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – az NFH ellenőrzi az áruk
fogyasztók számára történő értékesítésére, a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére,
összetételére, csomagolására, megfelelőség-értékelésére, megfelelőségi jelölésére, a fogyasztóknak
értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági vagy egyébként kötelezően
megállapított árára, a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített
szavatossági és jótállási igények intézésére, a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során
az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó
rendelkezések betartását és eljár azok megsértése esetén.
Az NFH ellenőrzi továbbá a fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott általános szerződési
feltételeket, hogy azok nem tartalmaznak-e a fogyasztók számára egyoldalúan és indokolatlanul
hátrányos feltételeket. Emellett – többek között – hatáskörrel rendelkezik a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok, valamint a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések
vizsgálata terén is.
Az NFH 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 134 fő.
millió forintban, egy tizedessel
15. cím Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(fő)

1 060,0

18,8

1 041,2

134

1 060,0

18,8

1 041,2

134

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat

16. cím: Nemzeti Sportközpontok
Az NSK 2017. évi teljes támogatási előirányzata 7 788,3 millió forint, tervezett bevétele 2 500,0
millió forint, így összesen 10 288,3 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
Az NSK alaptevékenysége, elsődleges feladata a sportlétesítmények működtetése és fejlesztése, ami
elsősorban a magyar sport teljes körű kiszolgálását jelenti. Az olimpiai központokról szóló 38/2004.
(III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott magyarországi olimpiai központok és az NSK
vagyonkezelésében lévő egyéb, sportot kiszolgáló stratégiai létesítmények működtetését,
fejlesztését, üzemeltetését látja el, biztosítja az élsportolók számára a folyamatos edzés feltételeit, a
hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét, valamint a sportolók részére
edzőtábori szálláshely-szolgáltatást is nyújt.
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Az NSK kezeli az olimpiai központokat: a Budapesti Olimpiai Központot (Puskás Ferenc Stadion
és létesítményei), a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központot (Nemzeti Sportuszodák és
létesítményei), a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Dunavarsányi Edzőtábor),
az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tatai Edzőtábor), a Nemzeti KajakKenu és Evezős Olimpiai Központot (Maty-ér), valamint a Balatoni Általános Olimpiai Központot
(Balatonfűzfői Uszoda), melyek sportrendezvényeken kívül kulturális és egyéb rendezvények
helyszínéül is szolgálhatnak.
2013 júliusában a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) úgy döntött, hogy Magyarország rendezheti
meg a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságot, melynek
helyszíne Budapest és Balatonfüred lesznek. A 2017. évi világbajnokságot eredetileg a mexikói
Guadalajarában rendezték volna, azonban 2015. februárban Guadalajara visszalépett a rendezéstől.
2015 márciusában a 2021. évi világbajnokság rendezője, Magyarország átvállalta a 2017. évi
világbajnokság rendezését.
A 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat előírásainak megfelelően a Nemzeti Sportinformációs
Rendszer (NSR) és a Sporttudományi és Diagnosztikai Központtal kapcsolatos feladatok átadásra
kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériumához összesen 73,3 millió forint összegben.
Az NFM Igazgatáshoz az NSK-tól 42,0 millió forint támogatási előirányzat átcsoportosításra,
valamint 9 státusz átadásra kerül, mivel a Kormány a 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban
döntött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címrendjének 48. Sportlétesítmények fejlesztése és
kezelése alcímmel és az ahhoz tartozó, A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének
támogatása jogcímcsoport kiegészítéséről, valamint a Kiemelt sportegyesületek sportlétesítményfejlesztéseinek támogatása, továbbá a Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami
sportlétesítmények üzemeltetésének támogatásai előirányzatok NFM-hez történő átrendezéséről.
A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem
megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló
1086/2014. (II. 28.) Korm. határozat az NSK-t jelöli meg a köznevelési infrastruktúra-bővítő
beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztési Program beruházójaként és építtetőjeként, valamint egyetért azzal, hogy a
tanuszoda-építés esetén a beruházással létrejött vagyon az állam tulajdonába, az NSK
vagyonkezelésébe és így üzemeltetésébe kerüljön. A 24 +1 (eredeti program 24 tanuszodára
vonatkozott, de bővítésre került a pannonhalmi uszoda fejlesztéssel) tanuszoda-fejlesztések mind
elkészülnek 2016-2017. évben.
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia a kosárlabdasport fejlődése érdekében létrejövő
komplexum, amely elsősorban alkalmas a minőségi utánpótlás-nevelésre, kiváló sportolók
képzésére, részben kielégíti a sportolni vágyó tömegek igényét és beépül Pécs város
sportkultúrájába, kihasználva a város gazdasági, társadalmi, tudományos adottságait is.
Üzemeltetését az NSK látja el.
A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia a kézilabdasportot hivatott szolgálni. A
létesítményben sportcsarnok és akadémiai falu is helyet kap, szállásadó épülettel, rekreációs
lehetőséggel. Üzemeltetését az NSK látja el.
A tanuszodák, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a balatonboglári Nemzeti
Kézilabda Akadémia üzemeltetésére az NSK 2017. évben 2 000,0 millió forint támogatást kap.
Az NSK 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 642 fő.
millió forintban, egy tizedessel
16. cím Nemzeti

Kiadás

Bevétel
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Támogatás

Átlagos statisztikai

Sportközpontok
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Átcsoportosítás EMMI részére
NSR és Diagnosztikai Központ
Fejezeten belüli
átcsoportosítás: NFM Igazgatás
részére
Többlet (jogcímenként)
FINA 2017. évi „vizes”
világbajnokság rendezési jog és
TV consuellor díj árfolyam
rendezése
FINA jogdíj rendezése 2017.
évben
24+1 db tanuszoda
üzemeltetése, pécsi kosárlabda
akadémia üzemeltetése,
balatonboglári kézilabda
üzemeltetése
2017. évi javasolt előirányzat

állományi létszám
(fő)
2 500,0

5 952,9

667

-73,3

-73,3

-16

-42,0

-42,0

-9

-64,5

-64,5

15,2

15,2

2 000,0

2 000,0

8 452,9

10 288,3

2 500,0

7 788,3

642

III.2.a) Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
20/32 alcím: Közlekedési ágazati programok
20/32/1 A közösségi közlekedés összehangolása
A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 399,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 399,2 millió forint.
Az előirányzat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését
szolgáló intézményrendszert, ideértve a KTI Közlekedéstudományi Intézet NKft.
személyközlekedési szakterületét, valamint a feladatba bevont további partnereket.
Az előirányzat finanszírozza a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai
feladatokat (tarifa- és utazási kedvezmények, ágazatfinanszírozási rendszer, utastájékoztatás,
egységes menetrendi adatbázis és elektronikus viteldíj-rendszer továbbfejlesztése). További feladat
az országos, regionális és elővárosi vasúti- és autóbuszmenetrend tervezése, előkészítése, új,
hatékony menetrendi struktúrák kidolgozása, a menetrendek társadalmi egyeztetése, alágazatok
közötti összehangolása, valamint a teljesítés nyomon követése, a személyszállítási szolgáltatások
minőségellenőrzése.
Az egyéb szakmai feladatok között említendő a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti
rendszerének fejlesztése, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával
kapcsolatos feladatok és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai feladatok.
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A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

399,2

399,2

399,2

399,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/32/2 Közúthálózat fenntartás és működtetés
A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási
előirányzata 72 021,3 millió forint, bevételi előirányzata 1 200,0 millió forint, kiadási előirányzata
összesen 73 221,3 millió forint.
Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez (így
többek közt a közutak tisztításához, karbantartásához és felújításához, és az elismert
értékcsökkenésen keresztül a feladatellátáshoz szükséges eszközök, gépek és berendezések
pótlásához) szükséges források biztosítása.
Az előirányzat biztosítja a Magyar Közút NZrt. közútkezelői feladatainak finanszírozását. A közúti
közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és
középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
(a továbbiakban: 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat) alapján az országos közúti közlekedési
infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatainak stabil, kiszámítható ellátása és a folyamatos,
hatékony működés érdekében a Magyar Közút NZrt. 2016. évtől kezdődően 5 éves közhasznúsági
szerződés alapján látja el a közútkezelői feladatokat, ennek keretében 2017. évre a
Kormányhatározattal összhangban a Közúthálózat fenntartás és működtetés előirányzaton 73 221,3
millió forint forrás kerül biztosításra.

A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés

Kiadás
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás

2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

60 167,2

1 181,0

19,0

19,0

58 986,2

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Bevételi többlet (túlsúlydíj)
Támogatás növekedés az országos
közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez
2017. évi javasolt előirányzat

13 035,1
73 221,3

13 035,1
1 200,0

72 021,3

20/32/3 Útdíj rendszerek működtetése
Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási
előirányzata 21 032,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 21 032,9 millió forint.
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013.
évi LXVII. törvény rendelkezései szerint 2013. július 1. napján bevezetésre került a megtett úttal
arányos díjszedési rendszer (UD rendszer), a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépkocsik, vontatók és járműszerelvényekre vonatkozóan. A többi gépjármű
esetében fennmaradt a korábbi, időtartamhoz kötött használati díjas, más néven e-matricás rendszer
(HD rendszer).
Az előirányzat fedezetet nyújt az UD és a HD rendszer működtetése kapcsán felmerülő feladatokra,
így különösen az alábbiakra:
– A megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzési támogatói feladatok ellátásához szükséges
eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, valamint az
útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével és az ahhoz kapcsolódó
tevékenységek (különösen műszaki, szakmai, pénzügyi, számviteli, jogi tevékenységek),
továbbá egyéb feladatok ellátására.
– A díjellenőrzés-támogatáshoz szükséges műszaki-technikai infrastruktúra biztosítása, a
hatósági tevékenység támogatása és a díjellenőrzési tevékenység ellátása.
– Az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó értékesítési,
díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési felszólítási és behajtási,
valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek, továbbá egyéb
feladatok ellátására.
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Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

18 314,3

18 314,3

2 718,6

2 718,6

21 032,9

21 032,9

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás növekedés az UD és a HD
rendszer működtetése kapcsán felmerülő
feladatok finanszírozására
2017. évi javasolt előirányzat

20/32/4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
teljes támogatási előirányzata 3 507,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 3 507,7 millió forint.
Az előirányzat célja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – projektek terhére nem elszámolható –
szervezeti működésének támogatásához szükséges forrás biztosítása, tekintettel arra, hogy a NIF
Zrt. – a koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével – az országos közutak
építtetője, az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős, az állam
kizárólagos tulajdonában lévő társaság.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

3 507,7

3 507,7

3 507,7

3 507,7

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/32/6 Belvízi hajózási alapprogram
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A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 0,1
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 0,1 millió forint.
Az alapprogram célja – a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara
esetén – a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási
forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok között átutalásokra kerül
sor, melynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével összefüggésben – a magyar alap
fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram létrehozását a víziközlekedésről szóló
2000. évi XLII. törvény írja elő.
A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,1

0,1

0,1

0,1

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/32/11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok
A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017.
évi támogatási előirányzata 198,6 millió forint, bevételi előirányzata 2 000,0 millió forint, kiadási
előirányzata 2 198,6 millió forint.
A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, ami három éves időszakra
határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat. Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság
egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának
módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése teremti meg. Célrendszere és
kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok alapján
meghatározott. Az Európai Bizottság 2010. július 20-án tette közzé a következő évtizedre szóló
közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát, „Fejlődés egy európai közúti
közlekedésbiztonsági térség irányába: a 2011-2020. közötti időszak közúti közlekedésbiztonságára
vonatkozó politikai irányvonalak” címen.
A forrásfelhasználás szakmai területei:
−

az évenkénti Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram végrehajtása:
= az országos közúti közlekedésbiztonsággal, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő
oktatási, nevelési, jogalkotási, műszaki-szabályozási, infrastruktúra-fenntartási és fejlesztési,
kommunikációs, projekt- és programszervezési feladatok,
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= közlekedésbiztonság szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt adatgyűjtés,
kutatás, közlekedésbiztonsági stratégiaalkotás, közlekedésbiztonsági kutatási és
technológiafejlesztéssel összefüggő monitoring és koordináló tevékenység,
= a járművezető-képzés közlekedésbiztonsági célú fejlesztése,
= a közlekedésbiztonság állami és hatósági feladatai, nemzetközi szervezetekben való
képviselet,
= kapcsolódó kutatási, szakértői feladatok elvégzése a döntéstámogatás hatékonyabbá tétele
érdekében,
−
a közlekedésért felelős nemzeti fejlesztési miniszter, mint a közlekedési szakképesítésért
felelős miniszter feladatkörébe tartozó szakképzési feladatok végrehajtása tekintetében a
folyamatosan végzett feladatokon kívül 2017. évi többletfeladatok:
= a WorldSkills és az EuroSkills versenyek előkészítése keretében 2017. évben – az EuroSkills
előválogató igényeit is figyelembe véve – szükséges megrendezni a közlekedési Szakma
Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeket, ugyanis e versenyek
sikerrel nem készíthetőek elő és bonyolíthatóak le a közlekedésért felelős miniszter részvétele
nélkül,
= kisköltségű közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások.
A közlekedésbiztonság javítása érdekében az Európai Bizottság célkitűzése a halálos kimenetelű
közúti balesetek számának felére történő csökkentése 2020-ra, a 2010. évihez képest. Hazánk
vállalta a célkitűzés megvalósítását, melynek elérése érdekében a nemzeti sajátosságokat
figyelembe vevő hazai program mentén az állami feladatok elvégzése szükséges.
A közúti közlekedési balesetben meghaltak számán túl célkitűzésként jelenítik meg a súlyos
sérültek számának csökkentését is az Unióban, melynek harmonizációja már megkezdődött, a
tagállamoknak javaslatokat kell tenni a csökkentés érdekében. Ennek első pilléreként adatgyűjtési
módszer kidolgozása szükséges, melynek alapja az egészségügyi adatbázisokhoz való intenzív
kapcsolódás. Mindezek mellett kiemelt szerepet kap és önálló feladatkörként kell kezelni a védtelen
közlekedők – gyermekek, kerékpárosok, motorkerékpárosok, idősek, fogyatékkal élők –
közlekedésbiztonsági kérdéseit. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása érdekében 2017. évtől új
programokat és K+F feladatokat kell megvalósítani.
A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
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Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 898,6

1 700,0

198,6

Többlet (jogcímenként)
Bevétel növekedés az NKH által beszedett jármű
műszaki tevékenységgel összefüggő hatósági
díjakból
2017. évi javasolt előirányzat

300,0

300,0

2 198,6

2 000,0

198,6

20/32/12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok
A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017.
évi bevételi előirányzata 190,0 millió forint, támogatási előirányzattal nem rendelkezik, így kiadási
előirányzata 190,0 millió forint.
Az előirányzat bevételi forrása a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban
tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó
tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.)
GKM rendelet (a továbbiakban: 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet) 5. § (2) bekezdése szerinti
környezetvédelmi hozzájárulás. A környezetvédelmi hozzájárulás 50%-a a közlekedési hatóságot
illeti meg.
A 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint az előirányzat közlekedésikörnyezetvédelmi célokra használható fel:
−

a közúti közlekedés környezetvédelmi stratégiák, rendeletek, intézkedések kidolgozása
(zajvédelem, levegőtisztaság-védelem, energetika),

−

a közúti közlekedés környezetvédelmi kutatás-fejlesztése, valamint ennek keretében korszerű
környezetvédelmi mérőeszközök, berendezések beszerzésének, fejlesztésének támogatása,

−

környezetvédelmi információs adatbázis létrehozása és működtetése, hatásvizsgálatok
módszertani fejlesztése,

−

a lakosság tájékoztatása, környezetvédelmi tudatosságának javítása.

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs
feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet (a
továbbiakban: 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet) a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kftt jelölte ki a közlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok
kidolgozására.
A közlekedés klímavédelmi feladatainak, a közlekedés energiahatékonyságának növelése érdekében
szükséges feladatok: a környezetkímélő, energiatakarékos és szénmentes közlekedéssel
összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló tudományos kutatási előkészítő
tevékenység, adatgyűjtések és mérések végzése, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálati
adatbázis működtetése és a közúti közlekedés környezetvédelmi programjainak megvalósítására.
2017. évben ellátandó feladatok:
−

A kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló
1330/2011. (X. 12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM10 szilárd
részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Program közlekedési és környezetvédelmi
feladatainak ütemezett végrehajtása.
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−

A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS) közlekedési környezetvédelmi szempontból
történő felülvizsgálata, illetve a második NÉS aktualizáló felülvizsgálata, valamint a Nemzeti
Alkalmazkodási Stratégia közlekedéssel kapcsolatos környezetvédelmi feladatainak
kidolgozása.

−

A közlekedés környezetvédelmi-, klíma- és energiahatékonysági szabályozásához kapcsolódó
kutatási feladatok ellátása.

−

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a tárca közlekedési és környezetvédelmi
szemléletváltozást segítő, továbbá a nem motorizált, valamint a közösségi közlekedést
népszerűsítő programjainak (Európai Mobilitási Hét, Autómentes nap, Bringázz a munkába!,
Két keréken 7 határon át, Kerékpárosbarát Település és Munkahely pályázat) folytatása.

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

180,0

180,0

10,0

10,0

190,0

190,0

Támogatás

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Bevételnövekedés az NKH által
környezetvédelmi hozzájárulásból

beszedett

2017. évi javasolt előirányzat
20/32/13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási
előirányzata 49,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 49,1 millió forint.
Az Európai Parlament és Tanács 2002/49/EK számú, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
szóló irányelve (Environmental Noise Directive, END) értelmében minden uniós tagállam
kötelezettsége az irányelv hazai jogrendbe ültetése és alkalmazása, továbbá ebből következően a
stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek rendszeres elkészítése, illetve felülvizsgálata.
A stratégiai zajtérképezéssel kapcsolatos EU feladatok teljesítéséért a nagy forgalmú közutakra és
vasútvonalakra nézve az NFM a felelős, az 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet a KTI
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t nevezi meg a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi
intézkedési tervek elkészítésének kötelezettjeként.
Az Európai Bizottság 2014 júniusában tervezetet állított össze az END módosítására nézve,
melynek legfőbb jellemzője, hogy – a korábbiaktól eltérően – a zajtérképek elkészítésére és
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értékelésére kötelezően előírja egy közös zajszámítási módszer alkalmazását. A javasolt módszertan
a CNOSSOS-EU program keretében került kialakításra és az END-t módosító irányelv-tervezet
részét képezi.
A módosító irányelv elfogadása után a tagállamoknak meg kell tenniük minden intézkedést az
irányelvben található követelmények teljes körű alkalmazására, melyek közül a jogi és
adminisztratív előkészületek mellett rendkívül nagy szerepet játszik a műszaki feltételek
megteremtése.
A közlekedési (közúti, vasúti, légi) zajvédelemmel kapcsolatban a következő feladatokat szükséges
teljesíteni a KTI Nonprofit Kft. bevonásával:
−

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
aktualizálása, és ehhez kapcsolódóan

−

új végrehajtási rendelet (módszertan, bemenő adatrendszer, mérések) megalkotása,

−

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet felülvizsgálata és a szükséges módosítások
elvégzése (módszertan és mérések),

−

zajtérképek készítése, aktualizáló felülvizsgálata,

−

légi közlekedés okozta zajterhelés számítási módszertanának és bemenő adatainak megújítása,

−

a zajtérképezési feladatokhoz kapcsolódó adatok integrálása a Közlekedési Környezeti
Centrum rendszerbe, a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek integrálása,
illetve beépítése az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) rendszerbe.

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

49,1

49,1

49,1

49,1

Változások jogcímenként:
Fejezetek
(tételesen)

közötti

átcsoportosítás

Fejezeten
(tételesen)

belüli

átcsoportosítás

egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/32/28 Kiemelt közúti projektek
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A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 280
000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 280 000,0
millió forint.
Az előirányzat fő célja a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában a 2014-2020.
közötti időszakra meghatározott célok – autópályák továbbépítése az országhatárig, a
megyeszékhelyek gyorsforgalmi úti elérhetőségének megteremtése – eléréséhez szükséges központi
költségvetési források biztosítása.

A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

160 000,0

160 000,0

120 000,0

120 000,0

280 000,0

280 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés a kiemelt közúti
projektek megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat
20/32/29 Légiszállítási szolgáltatások
A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata
1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0
millió forint.
A nyugat-balkáni országok fővárosai pusztán gazdasági szempontból nem nyújtanak vonzó
perspektívát a légitársaságok számára, így piaci alapon nem várható a nyugat-balkáni
desztinációkba történő járatindítás a jelenlegi piaci szereplők részéről Budapestről. A közvetlen
összeköttetés megteremtése kizárólag állami beavatkozással biztosítható, melynek egyetlen módja a
közszolgáltatási kötelezettség kiírása.
Ezen országokkal és fővárosokkal kapcsolatosan külgazdasági, külpolitikai, turisztikai és kulturális
igény folyamatosan felmerül, a kormányzat kutatja annak lehetőségét, miként lehet elősegíteni a
nyugat-balkáni desztinációk összekötését Budapesttel. Számos lehetőség tanulmányozása után a
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választás a közszolgáltatási kötelezettségre esett. A közszolgáltatási kötelezettség értelmében a
nyilvános pályázaton nyertes légitársaság szolgálhatja ki az érintett útvonala(ka)t, továbbá állami
támogatást vehet igénybe, amely kizárólag a közszolgáltatási kötelezettséggel érintett útvonalakon
elszenvedett üzemeltetési veszteségek ellentételezésére és egy ésszerű profit biztosítására
szolgálhat.
A közvetlen légi járatok megteremtésével a diplomáciai, gazdasági, turisztikai kapcsolatok
erősödése várható Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Macedóniával, valamint
Montenegróval.

A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
a
feladatok
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

Bevétel

Támogatás
0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20/32/30 Közúthálózat felújítása
A Közúthálózat felújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 10
000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 10 000,0
millió forint.
Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat burkolatai, műtárgyai és úttartozékai
állagmegóvásának és felújításának, továbbá a projektekhez kapcsolódó valamennyi (így különösen
tervezési, műszaki előkészítési, lebonyolítási és projekt-zárási) tevékenységének finanszírozása.
A Közúthálózat felújítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

0,0
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Bevétel

Támogatás
0,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás biztosítása a komplex útfelújítási
program megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

20/32/32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások
A Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
teljes támogatási előirányzata 15 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata összesen 15 000,0 millió forint.
Az előirányzat keretében valósul meg a Kormány Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó
ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.) határozatában előírtaknak
megfelelően a közlekedésbiztonság javítása, a közutak védelme és a tengelysúly vagy össztömeg
tekintetében a túlterhelt járművek közlekedésének visszaszorítása, ellenőrzésük hatékonyabbá tétele
érdekében a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat létrehozása.
A kialakításra kerülő nemzeti tengelysúly-és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat célja,
hogy a 3,5 tonna feletti járművek megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszerének integrált
bővítésével kiszolgálja a tengelyterhelés- és egyéb helyszíni ellenőrzéseket, valamint valós idejű
adatkapcsolat alkalmazásával adatokat biztosítson más hatóságok informatikai rendszerei számára,
továbbá lehetővé tegye valósidejű adatkapcsolat alkalmazásával adatok lekérdezését e
rendszerekből. A fejlesztés révén mérésre, ellenőrzésre és szankcionálásra alkalmas eszközpark és
az ezeket támogató informatikai rendszer jön létre.
A Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
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20/32/33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása
A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 10 000,0 millió forint,
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 10 000,0 millió forint.
Az előirányzatból Budapest-Kelebia vasútvonal 160 km hosszú szakaszán európai uniós műszaki
előírások (160 km/h, 225 kN, ETCS2) szerinti fejlesztésének engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítése, valamint az építés megkezdéséhez szükséges további előkészítési feladatok valósulnak
meg.
A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás biztosítása a feladatok
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

Bevétel

Támogatás
0,0

10 000,0
10 000,0

10 000,0
10 000,0

20/32/34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése
A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes
támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 1 000,0 millió forint.
Az előirányzat fő célja az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszakában az Interreg V-A
programok keretéből megvalósuló projektek előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.
A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás biztosítása a határ menti közúti
fejlesztések megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat
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20/32/35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése
A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 9 220,0 millió forint,
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 9 220,0 millió forint.
Az előirányzat célja a budapesti közlekedésfejlesztési kulcsprojektek előkészítése.
A Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

9 220,0

9 220,0

9 220,0

9 220,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
20/32/36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 5 000,0 millió forint,
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 000,0 millió forint.
Az előirányzat felhasználása Kelenföld állomás kapacitásbővítő beruházásainak, valamint a Déli
üzemi pályaudvar vasúthálózatról történő leválasztása és a terület új vagyonkezelő részére történő
átadása előkészítésének kivitelezési munkálataira történik.
A Budai vasúti közlekedés fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladat
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2017. évi javasolt előirányzat

5 000,0

5 000,0

20/32/37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése
A Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes
támogatási előirányzata 80,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 80,0 millió forint.
Az előirányzat fő célja a kerékpárutak működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó (elsősorban
előkészítési) feladatok megvalósítása.
A Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

Támogatásbiztosítás a feladatok megvalósítására

80,0

80,0

2017. évi javasolt előirányzat

80,0

80,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)

20/32/38 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
A Közútfejlesztési feladatok végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási
előirányzata 6 228,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 6 228,7 millió forint.
Az előirányzat fedezetet biztosít az M43 autópálya országhatárig történő kiépítéséhez kapcsolódó
nagylaki elkerülő út beruházás és a Kisvárda észak-keleti tehermentesítő út, valamint bekötő és
összekötő út beruházás (2 500,0 millió Ft) projektköltségének finanszírozására.
A Közútfejlesztési feladatok végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
7 457,5

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
7 457,5

-1 228,8

-1 228,8

6 228,7

6 228,7

20/32/39 Regionális repülőterek működésének támogatása
A Regionális repülőterek működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes
támogatási előirányzata 400,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 400,0 millió forint.
Az alacsony forgalmú repülőterek nem képesek működési költségeik fedezésére. Az Európai
Bizottság 2014/C/99/03 sz. Iránymutatása szerint a nem gazdasági jellegű tevékenységek
finanszírozására állami támogatás vehető igénybe, amit nem kell bejelenteni előzetesen a
Bizottságnak. Ezek a tevékenységek az állam közhatalmi jogosítványainak gyakorlása során
hatáskörébe tartozó, nem gazdasági jellegű tevékenységek és így nem tartoznak az állami
támogatásokra vonatkozó szabályok hatálya alá. A 2014. április 4-én kezdődött 10 éves átmeneti
időszak után nem nyújtható már állami támogatás a működési költségek részbeni finanszírozására.
A támogatás intenzitása általában 50-60% között mozog. A regionális nemzetközi repülőterek
működtetése makrogazdasági és helyi fejlődés, valamint a könnyebb megközelíthetőség
szempontjából kulcsfontosságú és pozitívan járul hozzá a Budapest-központúság fokozatos
leépítéséhez.
A Regionális repülőterek működésének támogatása előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
400,0

400,0

Bevétel

Támogatás
400,0

400,0

20/33 alcím: Hazai fejlesztési programok
20/33/2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása
A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási
előirányzata 13 151,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 13 151,9 millió forint.
Az előirányzat biztosít forrást a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának
finanszírozására, a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának és a Nagy Futam
megrendezésére, továbbá a HS Zrt. által lebonyolított kiemelt sportesemények [WTCC (FIA World
Touring Car Championship – Túraautó Világbajnokság), DTM (Deutsche Tourenwagen Masters –
Német Túraautó Bajnokság), ETRC (FIA European Truck Racing Championship – Kamion EurópaBajnokság] és az azokhoz kapcsolódó források finanszírozására.
Az előirányzat célja a Formula One Administration Limited (FOA) és a HS Zrt. között létrejött
promóciós szerződés, valamint a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2026 között
történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1865/2015. (XII. 2.)
Korm. határozat alapján, 2026-ig gondoskodni a HS Zrt.-t terhelő rendezői jogdíjjal megegyező
összegű költségvetési támogatásról.
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Ezen túl a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015-2017 között történő
megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1464/2014. (VIII. 15.) Korm.
határozat alapján, az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a Red Bull Air Race Világkupa
budapesti futama 2015-2017 között történő megrendezéséről szóló, a jogtulajdonos és a HS Zrt.
közötti szerződés szerinti, a HS Zrt.-t terhelő rendezői jogdíj, továbbá a rendezvény
megszervezéséhez kapcsolódóan a HS Zrt.-nél felmerülő fizetési kötelezettség teljesítéséhez
szükséges költségvetési támogatás biztosítása.
A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás
a WTCC 2017. évi megrendezésére

Kiadás
12 022,1

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet összesen
árfolyam-különbözet
Formula-1, Red Bull Air Race jogdíjnövekedés,
valamint a DTM és az ETRC 2017. évi
megrendezése
2017. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás
12 022,1

200,0

200,0

929, 8
782,1

929, 8
782,1

147,7

147,7

13 151,9

13 151,9

20/33/3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (GFC) 2017. évi támogatási előirányzata 2 645,4
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 645,4 millió
forint.
A GFC forrása nagyrészt a Széchenyi Kártya Program részeként ötféle hitelkonstrukció (a
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, a Széchenyi Forgóeszközhitel, a Széchenyi Beruházási Hitel, a
Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel és a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel)
kamattámogatása és kezességi díjtámogatása (a továbbiakban: Konstrukciók) céljaira kerül
felhasználásra. A Konstrukciók keretében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerűsített
eljárással, költségvetési kamattámogatás és kezességi díjtámogatás mellett juthatnak finanszírozási
lehetőséghez, különböző kedvezményes hiteltípusok révén. A támogatások mértéke minden évben
Kormányhatározattal kerül jóváhagyásra.
Fentiek mellett a GFC biztosítja az előirányzat és egyes korábbi gazdaságfejlesztést szolgáló
jogelőd előirányzatok (Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat, Kis- és középvállalkozói
célelőirányzat) kezelésével kapcsolatos egyéb költségek (bírósági díjak, végrehajtási díjak)
finanszírozását is.
A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás
1 245,4
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Bevétel

Támogatás
1 245,4

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés (Széchenyi Kártya
Program konstrukció)
2017. évi javasolt előirányzat

1 400,0

1 400,0

2 645,4

2 645,4

20/33/4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat
A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 445,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 445,0
millió forint.
A Hazai fejlesztési programok célelőirányzaton rendelkezésre álló források terhére az alábbi
feladatok megvalósítása tervezett:
– az ELI-HU Nkft.-nek a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú [„ELI lézer
kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis” című] nagyprojekt-javaslattal
összefüggő intézkedésekről szóló 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat szerinti kiegészítő
finanszírozása,
– a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti
területfejlesztési szakfeladatok, különösen egyes hazai forrásból finanszírozott fővárosi,
valamint Modern Városok Program keretében megvalósuló projektek kapcsán műszaki
szakértői feladatok ellátása.

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet összesen, ebből
ELI-HU Nkft. támogatásnövekedése
Modern Városok Program végrehajtásával
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Kiadás
160,0

285,0
275,0
10,0

Bevétel

Támogatás
160,0

285,0
275,0
10,0

összefüggő feladatok
2017. évi javasolt előirányzat

445,0

445,0

20/33/6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása
A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási
előirányzata 220,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 220,0 millió forint.
Az előirányzat célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztését szolgáló, különösen kisléptékű, EU
fejlesztési forrásból nem finanszírozható projektek, szakmai programok – különösen vízparti
fejlesztések, víz- és közbiztonsági intézkedések, kiemelt jelentőségű rendezvények,
településfejlesztési projektek – támogatása.
A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
220,0

Bevétel

220,0

Támogatás
220,0

220,0

20/33/8 Agrármarketing célelőirányzat
Az Agrármarketing célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási
előirányzata 1 846,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 1 846,9 millió forint.
Az előirányzat célja a közösségi agrármarketing tevékenység támogatása, az élelmiszer, bor és a
gasztronómia országképformáló hatásainak erősítése az idegenforgalmi célkitűzésekkel
összhangban, továbbá a magyar élelmiszerek és borok piaci pozíciójának javítása a bel- és külföldi
piacon, kihangsúlyozva a kis- és közepes helyi termelők termékeinek fogyasztásnövelését is.
A 2016. évi előirányzathoz képest többletként jelentkezik a kétévente megrendezésre kerülő
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripai Kiállítás és Vásárra (a továbbiakban: OMÉK) biztosított
1 000,0 millió forint támogatási előirányzat.
A célok a Magyar Turizmus Zrt. bevonásával kerülnek megvalósításra, melynek érdekében 2017.
évben 1 846,9 millió forint kerül biztosításra.
Az Agrármarketing célelőirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Átcsoportosítás az NGM fejezettől

Kiadás

1 846,9
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Bevétel

Támogatás

1 846,9

Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

1 846,9

1 846,9

20/33/9 Turisztikai célelőirányzat
A Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata
5 936,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 936,1
millió forint.
A 2016. évi előirányzathoz képest ez az összeg már tartalmazza a kiemelt nyári kulturális
fesztiválok támogatását 561,1 millió forint összegben. A Turisztikai célelőirányzatból kerül
finanszírozásra:
‒

a 100%-ban az állam tulajdonában lévő Magyar
marketingkommunikációs tevékenységének, valamint
támogatása;

Turizmus Zrt. működésének,
egyéb szakmai feladatainak

‒

a Nemzeti Kulturális Alap rendezvénypályázatának támogatása, kulturális és gasztronómiai
rendezvények megvalósítása érdekében;

‒

országos és nemzetközi hatókörű turisztikai vonzerővel rendelkező, kiemelt nyári kulturális
rendezvények, fesztiválok, programok támogatása;

‒

termékfejlesztések támogatása (nemzeti tanúsító védjegyek működtetésének támogatása,
Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatása, turisztikai szövetségek
nemzetközi szervezetekben való részvételének támogatása, pályázatos rendszerben nem
támogatható egyedi projektek támogatása);

‒

a turisztikailag frekventált területek szúnyoggyérítésével kapcsolatos kiadások;

‒

egyéb turisztikai szakágazati feladatok megvalósítása.

A Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
Kiadás
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Átcsoportosítás az NGM fejezettől
5 936,1
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
5 936,1
20/33/23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése

Bevétel

Támogatás

5 936,1

5 936,1

A Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 300,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 300,0
millió forint.
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Az előirányzat elsődleges célja a város infrastrukturális, turisztikai, idegenforgalmi adottságainak
erősítése, a város vonzerejének növelése az idelátogatók számára. A támogatás keretében
megtörténik a Várfürdő teljes környezetének a rendezése és parkosítása. A támogatással
megvalósulhat a gyógyvíz, a sportturizmus és a sportgyógyászat összekapcsolása.
A Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás biztosítása
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

Bevétel

300,0
300,0

Támogatás
0,0

300,0
300,0

20/33/24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása
A Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 180,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 180,0
millió forint.
A Nemzeti Vágta a magyar városok, falvak ünnepe. Célja, hogy a nemzeti lovas hagyományt
felelevenítse, új tartalommal gazdagítsa és nagyszabású kulturális fesztivált hozzon létre. A
Nemzeti Vágta a magyar tradíciókra épülő, nagyszabású, történelmi hangulatú lovasverseny, mely
egyszerre hagyományőrző és hagyományteremtő országos kulturális esemény. A Nemzeti Vágtán a
magyar települések által nevezett lovak és lovasok mérkőznek meg Budapesten, a Hősök tere körül,
valamint további vidéki településeken. Az előirányzat a Nemzeti Vágta rendezvény 2017. évi
megvalósításához biztosít támogatást.
A Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás biztosítása
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

180,0
180,0

20/34 alcím: Infokommunikációs ágazati programok
20/34/1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
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Bevétel

Támogatás
0,0

180,0
180,0

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 978,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata 978,6 millió forint.
Az előirányzat biztosítja:
−

a „Tisztaszoftver” program keretében az oktatási intézmények tanárai és diákjai számára a
szoftverek licencdíjának finanszírozását, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként
nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatását a köz- és felsőoktatás részére.

−

a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) megfogalmazott szakmai célok
végrehajtásának támogatását, az európai uniós és hazai finanszírozású projektek felügyeletét,
mentorálását, illetve minőségbiztosítását. A 2014-2020. időszakban 2015. évtől megvalósul
a közreműködés és részvétel a GINOP, illetve egyéb operatív programok kiemelt
infokommunikációs kormányzati programok előkészítésében és megvalósításában,
projektmenedzsment támogatásának ellátásában és minőségbiztosítás nyújtásában.

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

978,6

978,6

978,6

978,6

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/34/2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti
kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 7 027,9 millió forint, bevételi előirányzattal
nem rendelkezik, kiadási előirányzata 7 027,9 millió forint.
Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS)
meghatározott, alábbi feladatok végrehajtásához:
−

digitális közösségi terek fenntartása, fejlesztése, új terek kialakítása (eMagyarország Hálózat
fejlesztése),

−

digitális kompetenciát fejlesztő programok
tevékenységek ellátása, elemzések elkészítése,

−

NIS digitális kompetencia pillérhez tartozó projektek előkészítése, szakértői anyagok
készítése,
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kidolgozásához

szükséges

előkészítő

−

az oktatás minden szintjén (köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) az
informatika-oktatás javulását elősegítő intézkedések megvalósítása, közreműködés a
szaktárca által megvalósítandó intézkedésekben (informatika-tanulást támogató környezet
megteremtése, vagyis annak lehetővé tétele, hogy a diákok a tanóra keretein belül és kívül is
találkozzanak az informatikával; az IKT-eszközök segítségével elérhető oktatási tartalmak,
internetes tan- és segédanyagok elterjesztése; tanárok készségszinten használják az IKTeszközöket az oktatásban),

−

társadalmi célú kampány indításának előkészítése (társadalmi összefogás indítása a digitális
készségek fejlesztéséért, célja egyrészt az internetet nem használók bevonása a digitális
világba, illetve a már internethasználók ösztönzése a környezetük motiválására),

−

digitális készségek fejlesztésére irányuló felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása
(együttműködve a szaktárcával),

−

az infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátása.

Az előirányzat biztosítja továbbá a Szupergyors Internet Program (SZIP) szakmai előkészítési
feladatainak fedezetét, amelyet a Digitális Nemzet Program részeként, a Digitális Nemzet Program
megvalósításáról szóló 1631/2014 (XI. 6.) Korm. határozat írt elő. A program fő célja, hogy 2018.
évre biztosítsa az egész országot lefedő, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati
infrastruktúra megépítését, a piaci szereplők bevonásával.
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

127,9

127,9

Támogatásnövekedés
a
Digitális
Nemzet
Fejlesztési Program megvalósítása érdekében

6 900,0

6 900,0

2017. évi javasolt előirányzat

7 027,9

7 027,9

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)

20/34/3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
Az Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 2 421,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 2
421,0 millió forint.
Az ESA tevékenységéhez való 2017. évi hozzájárulás olyan jellegű nemzetközi tagdíjfizetési
kötelezettség, amely hazai vállalkozások pályázati forrásaként is hasznosul.
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A forrás az alábbiakat biztosítja:
−

érdekképviselet és érdekérvényesítés az ESA technológiai fejlesztéseket, alkalmazásokat
célzó programjaiban;

−

ESA-tagságunk kiterjedt adminisztrációs feladatainak ellátása;

−

a hazai űrtevékenység szereplőinek bevezetése az ESA programokba, lehetséges
konzorciumok létrehozásának elősegítése és a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi
kapcsolatainak fejlesztése;

−

az ESA-hoz való csatlakozással kapcsolatos feladatok keretében a Felzárkóztatási
Munkacsoport működtetése szakértők bevonásával, rendszeres egyeztetésekkel, a
munkacsoporthoz rendelt forrásokra pályázatok meghatározása és kiírása, azok értékelése,
nyomon követése;

−

nemzetközi kötelezettségekből adódó űrtevékenységhez kapcsolódó hazai feladatok ellátása;

−

hazai ipari szereplők képzése, tájékoztatása és felkészítése az ESA keretei között működő
pályázati rendszerről információ biztosításával, az ESA csatlakozáshoz kapcsolódóan és
egyéb nemzetközi együttműködések és hazai programokra vonatkozóan workshopok,
információs napok szervezése;

−

az iparág koordinálása, érdekeinek képviselete és kiadványok készítése.

A Tagság előnyei multiplikátor-hatással térülnek meg. Az ESA tagállamai átlagosan a GDP
0,048%-át fektetik űrtevékenységbe. A befektetett összeg a nemzetgazdaság szintjén 4,5 – 6,2szeres szorzóval térül meg 10 éves időtartam alatt.
Az ESA csatlakozás során befizetett minél magasabb hozzájárulás és az űrtechnológiához
kapcsolódó feladatok ellátása a következő kormányzati célok elérését segíti elő:
−

a csúcstechnológiát képviselő iparágban a kis- és középvállalkozói szektor fejlődése és ezen
belüli munkahelyteremtés;

−

Magyarország versenyképességének növekedése;

−

gazdasági növekedés serkentése;

−

magasan képzett szellemi tőke Magyarországon tartása;

−

exportmérleg javítása.

Az Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
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Kiadás
2 358,6

62,4

Bevétel

Támogatás
2 358,6

62,4

Támogatás
biztosítása
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

a

feladat
2 421,0

2 421,0

20/35 alcím: Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
20/35/1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 673,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata 673,3 millió forint.
Az előirányzat a magyarországi uránipar rekultivációját követő hosszú távú kárelhárítási feladatok
finanszírozását biztosítja.
A magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási
programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozatban jóváhagyott Beruházási Program 2002.
december 31-ig tartalmazta az ún. hosszútávú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring
tevékenység, szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kezelése, egységes vízkormányzó rendszer
üzemeltetése, környezetellenőrzési monitoring tevékenység, a rekultivált területek, létesítmények
utógondozása, karbantartása) költségeit. A Kormány a mecseki uránércbányászat megszüntetéséről
szóló 2085/1997. (IV. 3.) Korm. határozat, valamint a magyarországi uránércbányászat
megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI.
26.) Korm. határozat módosításáról szóló 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozatban úgy rendelkezett,
hogy a hosszútávú feladatok ellátásának finanszírozását 2003. évtől kezdődően a beruházás forrását
biztosító fejezetben kell megtervezni.
A 2017. évi munkálatok – a korábbi évekkel megegyezően – a 30 éves Stratégiai Tervben
meghatározott feladatok éves végrehajtását foglalják magukban. E feladatokat a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. az éves intézkedési tervek alapján hajtja végre.
Az előirányzat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó
környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelő rendszerek működtetésére,
vízbázis védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében szükséges egységes
vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a zagytéri
kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését.
A környezetellenőrzési monitoring tevékenységet a vízkezelések időszakát követően várhatóan
további mintegy 50 évig szükséges ellátni. Az ivóvízbázis-védelmi szempontok miatt a rendszer
üzemeltetése folyamatos 24 órás készenlétet, szükség esetén azonnali beavatkozást igényel.
Az ivóvízbázis védelme érdekében elvégzendő feladatok az alábbiak:
−

környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése (vízkezelő és vízkormányzó rendszer
üzemeltetése, bányavízkezelés, zagytéri kármentesítés, környezetvédelmi ellenőrzés,
értékelés, karbantartások elvégzése),

−

szolgáltatások vásárlása (hatósági határozatok és engedélyek alapján, ivóvízbázis- védelmi
céllal végzendő tevékenységekhez szükséges szolgáltatások megvásárlása, radiológiai
monitoring, hidrogeológiai monitoring, geo-dinamikai ellenőrzések és labor tevékenység,
mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, utóellenőrzési tevékenységek, fúrásfelszámolás),
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−

beruházások (eszközbeszerzés, létesítmény létrehozása, eszközpótlás, új gravitációs
vezetékszakaszok, új nyomóvezeték-szakaszok építése, felszíni vízelvezetés átalakítása,
valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges szivattyúk, szerszámok, informatikai eszközök
szükség szerinti cseréje, pótlása).

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés
többlet
az
uránszennyezett
víz
kármentesítésére és elhasznált műszaki
eszközök-berendezések tervszerű pótlására
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
623,3

Bevétel

Támogatás
623,3

50,0

50,0

673,3

673,3

20/35/4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 7 505,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 7
505,1 millió forint.
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Statútum rendelet) 115. § (2) bekezdése értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter
az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az
energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről – így különösen
az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági
programok kidolgozásáról és végrehajtásáról –, valamint vezeti a felújítandó központi kormányzati
épületek nyilvántartását.
Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) harmadik kereskedési időszakában (20132020) a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel meghatározott hányadát az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott célokra szükséges
felhasználni.
A bevételek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, az éghajlatváltozás hatásaihoz
való alkalmazkodást célzó hazai és nemzetközi tevékenységek támogatását, a magyar klímapolitika
és zöldgazdaság-fejlesztés hatékony megvalósítását, az üvegházhatású gáznyelők általi
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eltávolításának növelését szolgálhatják. A bevétel meghatározott hányadának felhasználása a
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzaton történik.
Az előirányzat terhére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII.
törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban:
ÜHG) kibocsátás-csökkentésére, ÜHG megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő
alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében a következő célokra teljesíthető
kifizetés:
– a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
– a poznani éghajlatváltozási konferencián (COP 4 és COP/MOP 4) elindított Alkalmazkodási
Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
– erdőirtás elkerülését, az erdőtelepítés és az erdők újratelepítésének fokozását célzó
intézkedésekre, az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő
országokban;
– technológiák átadására az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló
fejlődő országok számára és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás
előmozdítására ezen országokban;
– szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti
szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására harmadik országokban.
Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:
– megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
– energiahatékonyság-javító intézkedésekre;
– az ÜHG-kibocsátás csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
– erdősítés révén történő CO2 megkötésre;
– az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban
szereplő kezdeményezésekben történő részvételre;
– szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti
szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására;
– alacsony ÜHG-kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás
ösztönzésére;
– az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés
finanszírozására az Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG-kibocsátással járó engedélyköteles
tevékenységekhez tartozó iparágakban;
– az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG-kibocsátás csökkentését és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs
projektek megvalósítására;
– alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák
kifejlesztésére;
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– kis
és
közepes
jövedelmű
háztartások
szociális
aspektusainak
célzó,energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítására.

kezelését

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (4) bekezdése alapján, Magyarország
nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási
egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzatból
támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra:
– Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások;
– a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló intézmények (mint a Globális Zöld
Növekedési Intézet - GGGI; a Klímatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN)
kezdeményezéseiben történő részvétel;
– hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci megvalósításának elősegítése.
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzatból a fentiekben rögzített
célokra nyílt pályázati eljárás alapján vagy egyedi döntés keretében fizethető támogatás, a nemzeti
fejlesztési miniszter döntése alapján. Egyedi döntés keretében támogatás a tárgyévi kiadási
előirányzat legfeljebb 3%-áig nyújtható. A nemzetközi klímafinanszírozási célok esetében
Kormányhatározat alapján kötött támogatási szerződés, kiadott támogató okirat útján, ezen belül
támogatás, dologi jellegű felajánlás, egyéb juttatás vagy kamattámogatás formájában nyújtható.
Az előirányzat legfeljebb 7%-a használható fel az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez,
bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek
fedezetére, illetve az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a
pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére,
valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki
szempontú értékeltetésre (auditálásra).
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés (árfolyam-különbözet)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
5 540,7

1 964,4
7 505,1

Bevétel

Támogatás
5 540,7

1 964,4
7 505,1

20/35/5 Bányanyitási feladatok kiadásai
A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata
100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 100,0 millió forint.
Az előirányzat fedezetet biztosít a hazai ásványvagyon (energiahordozó) kataszter létrehozására és
működtetésére, a meglévő hazai adatbázisok – nemzetközi gyakorlattal összhangban álló –
átstrukturálására, kiegészítésére, bányászati befektetési, gazdaságossági-megtérülési, valamint
megvalósíthatósági tanulmányok, modellek készítésére.

758

Az előirányzat felhasználható továbbá a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő
környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére, a bányászattal összefüggő állami
feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az energetikai
ágazatban hasznosítható bányászati projektek (mint adatbázisok és hatástanulmányok)
elkészítéséhez, valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon nyilvántartással összefüggő állami
feladatok ellátására.
Felhasználási célok továbbá:
– a tisztaszén technológiák hazai alkalmazhatóságának komplex vizsgálata,
– a bányászati és ásványvagyon hasznosítási technológiák (különösen szénvegyészet, nem
hagyományos szénhidrogén kihozatal) alkalmazhatóságának magyarországi vizsgálata,
elemzése.
– a nemzetgazdasági jelentőségű és ellátásbiztonsági szempontból is fontos ún. kritikus
nyersanyagok azonosítása, hazai előfordulásuk és potenciális kibányászhatóságuk
felülvizsgálata (azon nyersanyagok azonosítása, melyek elsősorban Magyarország vagy
másodlagosan az EU vagy bármely tagállam által kritikus nyersanyagként vannak definiálva és
előfordulásuk ismert Magyarországon).
A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

100,0

100,0

100,0

100,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/36 alcím: PPP-programok
20/36/1 Autópálya rendelkezésre állási díj
Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 111 990,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 111 990,8 millió forint.
A fejezeti kezelésű előirányzat a következő részfeladatok pénzügyi fedezetét biztosítja:
– Az M5 autópálya (tovább)építése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az AKA Alföld
Koncessziós Autópálya Zrt. részére 2017. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak
kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja az
állam és a koncesszor között 1994. május 2-án létrejött és többször módosított koncessziós
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szerződés 2005. március 30-án kelt, sorrendben 6. számú módosításának számító, egységes
szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés.
– Az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának megépítése, üzemeltetése és
fenntartása kapcsán az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2017. évben fizetendő
rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése,
melyek jogalapja az állam és a koncesszor között 2004. október 2-án létrejött, majd 2004.
december 15-én és 2006. március 31-én módosított koncessziós szerződés.
– Az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszának tervezése, építése, felújítása,
üzemeltetése és karbantartása során az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2017.
évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő
kötelezettségek teljesítése, az állam és koncesszor által 2008. július 16-án megkötött
koncessziós szerződés alapján.
– Az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd–Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly–Pécs közötti
szakaszának koncessziós szerződés keretében történő tervezéssel, építéssel, felújítással,
üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.
részére 2017. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből
eredő kötelezettségek teljesítése, a koncessziós társaság és az állam között 2007. november 21én megkötött koncessziós szerződés alapján.
– Az előirányzat fedezetet biztosít az állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter által
magánfinanszírozói forrás bevonásával kapcsolatos, koncessziós, illetve PPP megállapodás
keretében megkötött szerződések teljesítése során – az állam érdekeinek védelmében igénybe
vett – pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak és perviteli költségek finanszírozására.
– Az előirányzatból történő kifizetésekhez kapcsolódó díjak és pénzügyi tranzakciós illeték.
Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

110 490,2

110 490,2

1 500,6

1 500,6

111 990,8

111 990,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés makropálya adatok
alapján
2017. évi javasolt előirányzat

20/36/6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
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A Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 11 051,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 11 051,2 millió forint.
A Statútum rendelet 112. § (2) bekezdésének alapján, a tervezett forrás a nemzeti fejlesztési
miniszter számára biztosít pénzügyi fedezetet a PPP konstrukcióban megvalósult kulturális
létesítményekkel összefüggő szerződésekben meghatározott, az államot érintő jogokból és
kötelezettségekből eredő feladatok teljesítése érdekében.
A 2005. évi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Művészetek Palotája megvalósulásával
és működésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1026/2005. (III. 11.) Korm. határozat
hozzájárult, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere a Művészetek Palotája megvalósulásával
és működésével kapcsolatban 30 éves futamidejű rendelkezésre állási szerződést kössön.
Az előirányzat a nettó 56.287 m2 hasznos alapterülettel rendelkező többfunkciós kulturális
létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását
szolgálja. A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató, a Nemzeti Filharmónia
Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizet, valamint finanszírozza az épület
üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz, csatorna, fűtés, villamos energia). Az egyéb
üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a devizafizetési műveletekhez
kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerülnek kiegyenlítésre.

A Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

11 251,2

11 251,2

-200,0

-200,0

11 051,2

11 051,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/36/7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
A Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 487,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 487,2 millió forint.
Az előirányzat a még kiváltásra nem kerülő sportprojektek magántőke bevonásával történő
fenntartását szolgálja. Az előirányzat terhére kerül teljesítésre 3 tornaterem, 5 tanuszoda és 1
sportcsarnok üzemeltetési díjaihoz történő hozzájárulás, illetve egyéb, a megkötött szerződésekből
eredő kötelezettségek, valamint a szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve
jogvitákhoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek.
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A Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

646,3

646,3

-159,1

-159,1

487,2

487,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Támogatáscsökkenés makropálya adatok
alapján
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/37 alcím: Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
20/37/3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása
Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti kezelésű
előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 116,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem
rendelkezik, kiadási előirányzata 116,0 millió forint.
Az előirányzat célja forrás biztosítása az energiahatékonysági pályázatok kezelő szervi feladataihoz,
valamint a lakossági pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési feladatok, továbbá
épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő egyéb háttérintézményi feladatok
ellátására a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (a továbbiakban: NFSI Kft.) részére
Az előirányzat forrást biztosít az NFSI Kft. részére az Épületenergetikai és energiahatékonysági
célelőirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzattal, valamint
Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzattal kapcsolatos kezelő szervi feladatai
ellátásához, továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzattal és a
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos kezelő szervi feladatai ellátásához
kiegészítő forrást biztosít.
Az előirányzat – a fenti előirányzatok terhére kiírt pályázatok – kezelési és egyéb támogatásokkal
összefüggő feladatok ellátásának támogatására használható fel. Ennek keretében az előirányzat
fedezetet biztosít
– a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítésével, a támogatási döntések
előkészítésének dokumentációjával,
– a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételeivel,
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– a támogatási szerződések, illetve támogatói okiratok és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki
szerződések megkötésével, azok módosításával, megszüntetésével, jogi és földhivatali
ügyintézésével,
– a pályázatok ellenőrzésével, a monitoringgal, a támogatási szerződések ellenőrzésével –
ideértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést –
és a támogatási program lezárásával
kapcsolatos feladatok ellátásához.
Az előirányzat biztosítja az NFSI Kft. pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint a pályázatok forrását
biztosító előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és ellenőrzési feladatok forrását.
Az előirányzat forrást biztosít a pályázatok forrását biztosító előirányzatokból indított pályázati
rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket megalapozó és
azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire.
Az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében, az előirányzat
forrást biztosít az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek
energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az
azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek eredményei vizsgálatának,
valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire,
valamint a fenti előirányzatok terhére finanszírozott egyedi döntésekkel kapcsolatos feladatok
ellátásának költségeire is.

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

116,0

116,0

116,0

116,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/38 alcím: Egyéb feladatok
20/38/1 Nemzetközi tagdíjak
A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 232,8 millió
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 232,83 millió forint.
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A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának célja a közlekedési,
energetikai, hírközlési, területfejlesztési, klímapolitikai és turisztikai nemzetközi szervezetekben
való tagságból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.
A tárca 2017. évben az alábbi nemzetközi szervezetek tagsági díjait tervezi finanszírozni:
Nemzetközi szervezet
Közlekedés
Európai Közlekedési Társulás (AET)
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája/Nemzetközi Közlekedési Fórum (OECD
CEMT/ITF)
Európai Közúti Igazgatók Konferenciája (CEDR)
Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO)
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF)
Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD)
Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)
Energetika
Energia Charta (Energy Charter)
Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA)
Nemzetközi Energia Fórum (IEF)
Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA)
Hírközlés
Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT)
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
Európai Szabványosítási Intézet (ETSI)
Európai Távközlési Iroda (ECO)
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Űrhivatalok Európai Szervezete (EURISY)
Területfejlesztés
Helyi Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Program (OECD LEED)
Klímapolitika
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP)
Turizmus
ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO)
OECD Turisztikai Bizottsága
Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma (IFTTA)

A tagdíjak jogforrási alapjait a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás kihirdetéséről szóló
törvények, törvényerejű rendeletek és kormányrendeletek biztosítják.

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

219,3

219,3

Az Egyetemes Postaegyesület nemzetközi
szervezet felé teljesítendő tagdíj forrásának
átadása a Miniszterelnökség fejezet részére

-30,0

-30,0

A turisztikai szakterülethez kapcsolódó
tagdíjak forrásának átvétele az NGM
fejezettől

43,5

43,5

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
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Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

232,8

232,8

20/38/2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 55,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 55,2
millió forint.
Az előirányzat célja az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős bírósági
határozaton (ideértve különösen a szakértői költségek megelőlegezését a bíróság felhívására, bírói
letétbe helyezés útján történő teljesítést) vagy a felek közötti egyezségen alapuló polgári jogi
jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az NFM perbeni képviseletét
ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) díjának finanszírozása.
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

55,2

55,2

55,2

55,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/38/3 Kormányzati szakpolitikai feladatok
A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 3 400,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 3 400,2 millió forint.
Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési,
kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint a kormányzati szintű médiafigyelési és
médiaelemzési szolgáltatások finanszírozását, alapvetően a 2015-2018. évekre megkötött
szerződések keretében.
A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat

Kiadás
3 400,2
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Bevétel

Támogatás
3 400,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

3 400,2

3 400,2

20/38/10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat
2017. évi támogatási előirányzata 396,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata összesen 396,0 millió forint.
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 20072013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet értelmében az NFP Nonprofit Kft. a 2014-2020. programozási időszakban
– az érintett önkormányzattal vagy társulással konzorciumban – konzorciumvezetőként és egyúttal
kedvezményezettként vesz részt a KEHOP terhére finanszírozott derogációs kötelezettség
teljesítését szolgáló, valamint a derogációs kötelezettséggel nem érintett szennyvízelvezetési éstisztítási, hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító projektekben.
Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működésének
támogatása.
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
396,0

Bevétel

396,0

Támogatás
396,0

396,0

20/38/12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 590,8 millió forint, a kiadási előirányzata összesen 590,8 millió forint.
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) foglaltak alapján az ND Nonprofit Zrt.
feladata a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermékkiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a koncessziós
szerződés megkötésének előkészítése, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzése.
Az Fdvtv. 2014. év végi módosítása alapján az ND Nonprofit Zrt. további feladata a közösségi
megjelenés, a médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása, a
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sportrendezvényeken történő megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi
intézményekkel történő együttműködés, az egészségvédelmi programokban történő részvétel.
Az előirányzat célja az ND Nonprofit Zrt. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
440,8

Bevétel

150,0
590,8

Támogatás
440,8

150,0
590,8

20/38/14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek
támogatása
A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 330,0 millió forint, bevételi
előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 330,0 millió forint.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. § (3) bekezdése
értelmében az állam – a költségvetési törvényben meghatározott mértékben – gondoskodik a
békéltető testületek működésének ügyszámarányos támogatásáról. A békéltető testületi eljárás
ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető alternatív (peren kívüli)
vitarendezési fórum. Eljárásának alapvető célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás
ügy egyezségen alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors,
hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. Az Fgytv. értelmében a testület
egyezségében vagy kötelezést tartalmazó határozatában foglalt döntésvégrehajtási eljárás keretében
kikényszeríthető.
Az előirányzat biztosítja a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek működésének támogatását.

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)

Kiadás
330,0
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Bevétel

Támogatás
330,0

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

330,0

330,0

20/38/15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása
A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017.
évi támogatási előirányzata 61,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 61,3 millió forint.
Az Fgytv. 45. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló
törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatásáról.
A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása minden évben pályázati forrás útján történik. A
támogatás módja feladatfinanszírozás jellegű, azaz kizárólag konkrét projektek támogatására kerül
sor. Ilyen feladatok: az információs (TV/rádió) kampányok, óriásplakátok, oktatási projektek,
közérdekű keresetek indítása, online magazin fejlesztése és közösségi média kampányok indítása.
A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
61,3

61,3

Bevétel

Támogatás
61,3

61,3

20/38/17 Bányabezárás
A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1 038,5 millió
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 038,5 millió forint.
Az Országgyűlés 1990. évben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A költségvetési
forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – korábban felmerült –
bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok megelőzését, a humán jellegű
kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutakkal kapcsolatos kúthasznosítást,
kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza.
Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. §-a
alapján – a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok
elvégzésére kötelezett részére, a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó
környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére, az állami szénbányászatból kikerült
munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutak
kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban történő közreműködés
céljára, illetve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb kártérítési kötelezettségeivel
összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására.
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A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és
jövőbeli feladataihoz illeszkedő új szervezeti rendszer kialakításáról szóló 2330/2004. (XII. 21.)
Korm. határozat (a továbbiakban: 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat) tartalmazza. A
bányabezárásban közreműködő szervezet (Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.)
közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el – illetve annak végrehajtásában
közreműködik –, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény ír elő.
A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 038,5

Bevétel

1 038,5

Támogatás
1 038,5

1 038,5

20/38/18 MFK NKft. működési támogatása
Az MFK Nkft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata
150,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a kiadási előirányzata összesen 150,0
millió forint.
A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MFK Nonprofit Kft.) a közvetlen
brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű összehangolásáról
és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlat-politika és Környezetvédelem
Alprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 1856/2014. (XII. 30.) Korm.
határozattal jött létre, mely szerint a Statútum rendelet 122. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak
alapján egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a közvetlen közösségi források
felhasználása összehangolásának hatékony rendszerét kidolgozza és – a források felhasználásával
érintett ágazatok tekintetében szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal együttműködve –
működtesse, ennek keretében a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének
elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lásson el.
A fentiekre tekintettel a társaság feladatainak 2015. évre eső része a rendszer kidolgozását
jelentette. 2016. év elejétől az eddigi szervezeti egységek egy új, Projektfejlesztés és- menedzsment
Igazgatósággal bővült, amely mind személyi, mind infrastrukturális kiadásokat generál.
Az előirányzat célja az MFK Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Az MFK NKft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
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Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás a működés finanszírozására
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

Bevétel

150,0
150,0

Támogatás
0,0

150,0
150,0

20/38/19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program
A Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 2 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 2 000,0 millió forint.
Az előirányzat célja a BAHART Zrt. kikötők és hajópark fejlesztése, valamint a Hévíz-Balaton
repülőtér infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása.
A Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás biztosítása
2017. évi javasolt előirányzat

20/38/20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása
A 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017.
évi támogatási előirányzata 10 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 10 000,0 millió forint.
Az előirányzat finanszírozza a FINA Világbajnokság lebonyolításával összefüggő feladatok
megvalósításának költségeit.
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A 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

20/38/21 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása
A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 12 750,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 12 750,0 millió forint.
Az előirányzat az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban: OKTF NHI) szakmai feladatainak ellátásához
szükséges források biztosítására szolgál. Az OKTF NHI feladata, hogy szerződéseket kössön
szelektív hulladékgyűjtésre és hasznosításra közszolgáltatókkal. Ennek alapja az Országos Gyűjtési
és Hasznosítási Terv (a továbbiakban: OGyHT), amelyben meghatározzák a költségvetési
támogatással begyűjthető hulladékmennyiséget. Az előirányzat az alábbi főbb célokra kerül
felhasználásra:
– a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtése és hasznosítása, szolgáltatásmegrendelés, pályáztatás útján;
– az OGyHT végrehajtása;
– hulladékgazdálkodási folyamatok nyomon követése, értékelése;
– termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztésének támogatása;
– a lakosság környezettudatos nevelése;
– innovációs tevékenység a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenység fejlesztése érdekében.
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A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi eredeti előirányzat
0,0
0,0
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Földművelésügyi Minisztérium fejezettől átcsoportosítás
12 750,0
12 750,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
12 750,0
12 750,0
20/39 alcím: Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
20/39/1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat
2017. évi támogatási előirányzata 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata összesen 500,0 millió forint.
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban kijelölésre kerültek a labdarúgó létesítmények, amelyek a
Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében fognak megvalósulni. A Budapest Bozsik Stadion
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés befejező munkálataihoz szükséges a 2017. évi 500,0 millió
forint többletforrás.
A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek
közötti
átcsoportosítás
(tételesen)
Fejezeten
belüli
átcsoportosítás
(tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2 940,0

Bevétel

Támogatás
2 940,0

-2 440,0

-2 440,0

500,0

500,0

20/39/6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
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A Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű
előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem
rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 millió forint.
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat)
rendelkezik a Nemzeti Stadionfejlesztési Programról, melynek keretében megújul a Budapest
Illovszky Rudolf Stadion is. A 2017. évi forrás finanszírozza a beruházás kiviteli munkáinak és az
egyéb ezzel összefüggő fejlesztéseknek, díjaknak a költségeit.
Az előirányzat célja hogy a korábbi években biztosított forrást követően hozzájáruljon az
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban előirányzott cél, a teljes Stadion felépítéséhez.
A Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)

Kiadás
0,0

Bevétel

Támogatás
0,0

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés a feladatok megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20/39/15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
A Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 550,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 550,0 millió forint.
A Kisvárda Város Önkormányzata tulajdonában lévő Várkert Sportpályának a Nemzeti
Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésével – a korábban megvalósult I. ütem és a
jelenleg folyamatban lévő II. ütem továbbfejlesztéseként – egy komplex, az MLSZ „C” besorolású
előírásoknak mindenben megfelelő stadion kerül kialakításra.
A Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

0,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
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Bevétel

Támogatás
0,0

Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat

550,0

550,0

550,0

550,0

20/39/17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 35 888,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 35 888,5 millió forint.
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény rendelkezik a budapesti Istvánmező
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról. A
törvény rendelkezéseit figyelembe véve született meg a Nemzeti Olimpiai Központ
megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat, mely kiemelt fejlesztési célnak tekinti
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programját, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ 2013–
2017. között történő megvalósítása programot.
A program során új nemzeti stadion létesül a jelenlegi Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójával és
átépítésével, új létesítmények épülnek, a jelenlegi létesítmények megújításra kerülnek, valamint a
fejlesztési területen új sport, kereskedelmi, kiszolgáló és kulturális funkciók kerülnek elhelyezésre,
melyek együttesen szolgálják és elégítik ki a különböző sportágak által támasztott, nemzetközi
szintű igényeket. Nemzeti Olimpiai Központként együttesen nyújtanak kiemelkedő, magas
színvonalú szolgáltatásokat nemcsak a versenysport, hanem a szabadidősport, valamint a
kereskedelem és a kultúra szereplőinek is.
Az előirányzat célja a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 2017. évi támogatásának biztosítása.
A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

35 888,5

35 888,5

35 888,5

35 888,5

Változások jogcímenként:
Fejezetek
(tételesen)

közötti

átcsoportosítás

Fejezeten
(tételesen)

belüli

átcsoportosítás

egyéb változások
kivétele, stb.)

(egyszeri

feladat

Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/39/21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion
fejlesztésének támogatása)
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A Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének
támogatása) fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 5 600,0 millió forint,
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 600,0 millió forint.
A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló
1896/2013 (XII. 4.) Korm. határozat rendelkezik a szombathelyi sportcélú beruházások
megvalósításához szükséges intézkedésekről. A Szombathely Rohonci úti sporttelep területén a
jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint a
jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok épül fel. A sportcélú
beruházásokhoz kapcsolódóan további infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak.

A Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének
támogatása) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek
közötti
átcsoportosítás
(tételesen)
Fejezeten
belüli
átcsoportosítás
(tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés
a
feladatok
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

5 600,0

5 600,0

5 600,0

5 600,0

20/39/22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
A Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 1 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 1 500,0 millió forint.
A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári
Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó-tó rehabilitációjához szükséges
intézkedésekről szóló 1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat előírja a székesfehérvári
stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó
Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó-tó rehabilitációjához szükséges 2016., illetve
2017. évi forrás biztosítását. Ez alapján a stadionberuházáshoz 500,0 millió forint, a székesfehérvári
Sóstó Természetvédelmi Területnek és a Vidámparki csónakázótónak rehabilitációjához 1 000,0
millió forint 2017. évi biztosítása szükséges.
A Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás
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Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi előirányzat

4 263,0

4 263,0

-2 763,0

-2 763,0

1 500,0

1 500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek
(tételesen)

közötti

átcsoportosítás

Fejezeten
(tételesen)

belüli

átcsoportosítás

egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Támogatáscsökkenés
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/39/23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása
A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 3 769,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 3 769,0 millió forint.
Az 1037/2015. (II. 9.) Korm. határozat rendelkezik a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében
megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről. A
Program keretében a Miskolc közigazgatási területén fekvő földrészleteken, a jelenlegi labdarúgó
stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion létesül, valamint a stadion
megközelíthetőségét és kiszolgálását biztosító út- és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.
A Kormányhatározat a beruházás 2017. évi támogatására 3 769,0 millió forrást biztosít.
A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 646,0

2 646,0

1 123,0

1 123,0

3 769,0

3 769,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek
(tételesen)

közötti

átcsoportosítás

Fejezeten
(tételesen)

belüli

átcsoportosítás

egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatásnövekedés
feladatok megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

a
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20/39/24 Tornaterem-építési program
A Tornaterem-építési program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 2
970,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 970,0
millió forint.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat kijelölte a köznevelési infrastruktúra-bővítő
beruházások megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
kereteit. A Kormány kiemelt szándéka, hogy olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és
tanuszodák létesüljenek a hátrányos helyzetű térségekben és a nagyvárosi agglomerációkban,
amelyek hosszú távon szolgálják az adott település köznevelési feladatainak ellátását.
Az előirányzat célja a hátrányos helyzetű térségekben és az agglomerációban a tornaterem-építés és
felújítás támogatása, ezzel e térségek esetében hiánypótló beruházások megvalósítása.

A Tornaterem-építési program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 970,0

2 970,0

2 970,0

2 970,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/39/25 Tanuszoda-fejlesztési program
A Tanuszoda-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 2
970,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 970,0
millió forint.
Az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a hátrányos
helyzetű térségekben és az agglomerációban tanuszoda-fejlesztés (építés) támogatása, ezzel e
térségek esetében hiánypótló beruházások megvalósítása.
A Tanuszoda-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás
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Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi előirányzat

2 970,0

2 970,0

2 970,0

2 970,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/39/28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 497,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 497,0 millió forint.
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia
megvalósításáról és beruházási programjáról szóló 1088/2014. (II. 28.) Korm. határozatban
szereplő, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási program megvalósításához szükséges
költségek.
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladat

2017. évi javasolt előirányzat

497,0

497,0

497,0

497,0

20/39/31 Veszprémi uszoda beruházás
A Veszprémi uszoda beruházás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 500,0
millió forint.
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A veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről szóló 1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat
rendelkezik a veszprémi uszodaberuházás egyes kérdéseiről, a beruházás célja Veszprém Megyei
Jogú Város közigazgatási területén egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő uszoda
megépítése.
A 2017. évi előirányzat finanszírozza a veszprémi uszodaberuházás megvalósításával összefüggő
fejlesztéseket, ideértve a beruházás teljes körű tervezését, lebonyolítását, a közbeszerzési és
hatósági, valamint egyéb díjakat.
A Veszprémi uszoda beruházás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
20/39/40 Kültéri sportparkok fejlesztése

A Kültéri sportparkok fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 2
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 500,0
millió forint.
A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program/Kültéri sportparkok fejlesztése alapvető célja,
hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol
valamennyi korosztály – a legfiatalabbaktól a legidősebbekig – aktívan töltheti el a szabadidejét, a
minden igényt kiszolgáló szabadtéri létesítményekben.
A Kültéri sportparkok fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
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Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat

2 500,0

2 500,0

20/39/41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 255,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 255,0 millió forint.
Az előirányzat forrást biztosít az egyedi sportlétesítmény-fejlesztési támogatások finanszírozására
(Széchy műugró medence befedése, Király Kapusakadémia fejlesztése).
Az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Széchy műugró medence befedése
Király Kapusakadémia fejlesztése
2017. évi javasolt előirányzat

55,0
200,0
255,0

55,0
200,0
255,0

20/39/42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
A Vasas SC létesítmény-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 1 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 1 500,0 millió forint.
A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges
intézkedésekről szóló 1073/2016. (II. 25.) Korm. határozat rendelkezett a Vasas Sport Club
létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről.
Az előirányzat finanszírozza a Vasas Sport Club sportlétesítmény-fejlesztési programja
megvalósításával összefüggő fejlesztéseket és egyéb, a fejlesztésekhez kapcsolódó költségeket.
A Vasas SC létesítmény-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
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Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

a

feladatok

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

20/39/43 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
A Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 500,0 millió forint.
A 2017. évi forrás lehetőséget biztosít a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban
Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének II. ütemére, melynek során MLSZ „B”
besorolású stadion kerül megépítésre.
A Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
a
feladatok
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

500,0

500,0

500,0

500,0

20/39/44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása
Az Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 1 362,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 1 362,0 millió forint.
Az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló
1104/2016. (III.3.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1104/2016. (III.3.) Korm. határozat)
rendelkezik az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről. A
FINA Világbajnokság megvalósításához szükséges a Császár-Komjádi Sportuszoda, a Margitszigeti
Uszodák (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda), a Balatonfűzfő Balaton
Uszoda, valamint a BVSC uszoda felújítása 2016-2017. években.
Az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat alapján 2017. évre 1 362,0 millió forrás biztosítására került
sor, a Császár-Komjádi és a Margitszigeti Uszodák megújításának befejező munkálataihoz.
Az Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
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Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

1 362,0

1 362,0

1 362,0

1 362,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
20/39/45 Szeged-Matyér Olimpiai Központ fejlesztése

A Szeged-Matyér Olimpiai Központ fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 800,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 800,0 millió forint.
A Kormány a 2019. évi Gyorsasági Kajak- Kenu Világbajnokság rendezési jogának megszerzése
esetén szükséges kormányzati intézkedésről szóló 1075/2015. (II. 25.) határozatban döntött arról,
hogy támogatja a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu
Világbajnokság rendezési jogának elnyerése érdekében és az ehhez szükséges forrásokat biztosítja.
A kívánt fejlesztések eredményeként megvalósulhat az osztósziget rekonstrukció, a hozzá
kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel együtt.

A Szeged-Matyér Olimpiai Központ fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

800,0

800,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok
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2017. évi javasolt előirányzat

800,0

800,0

20/39/46 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása
A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 2 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 2 000,0 millió forint.
A tervezett fejlesztés magában foglalja a meglévő sportcsarnok felújítását, bővítését, valamint az
egyéb kiszolgáló létesítmények (különösen kollégium, szolgálati lakások, irodák, tárgyaló, étterem,
konyha, rekreáció) kiszolgálására kialakított új vagy felújított épületeket.
A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
20/39/47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok

A Rákosmenti multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 1 000,0 millió forint.
A beruházás célja, hogy Budapest XVII. kerületében megvalósulhasson a hiánypótló, 1 500
ülőhelyes multifunkcionális csarnok és az ahhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények.
A létesítmény a kiemelt sportágak, labdajátékok, mérkőzések megrendezése mellett arra is
alkalmas lesz, hogy a kerületi lakosok és a közeli agglomerációs településeken élők számára eddig
hiányzó, az egészséges életmódot szolgáló funkciókat is biztosítson. Az épülethez a tervek szerint
külső teniszpálya, röplabdapálya, kis- és nagypályás futballpálya, valamint teke- és futópálya is
kapcsolódna.
A Rákosmenti multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

0,0
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Bevétel

Támogatás
0,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20/39/48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok
A Kőbányai uszoda és sportcsarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 500,0
millió forint.
Az előirányzat célja egy uszoda és sportcsarnok felépítése Kőbányán, a Mázsa téren. Az előirányzat
forrást biztosít az uszoda és sportcsarnok tervezési és előkészítési munkáival összefüggő költségek
biztosítására.
A Kőbányai uszoda és sportcsarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

a

feladatok

20/39/49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése
A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat
2017. évi támogatási előirányzata 802,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata összesen 802,8 millió forint.
Az előirányzat finanszírozza a sportkomplexum felújítása III. ütemének megvalósítását, amelynek
keretében a 2 250 m² főtribün lefedése, továbbá több, kisméretű műfüves labdarúgópálya építése,
egy 2 100 m² alapterületű multifunkcionális pálya kialakítása (3 db fedett-nyitott, szabvány méretű
gyakorló kosárlabda és 1 db kézilabda pálya, 200 férőhelyes lelátó), valamint egy 3 000 m² területű
sportszálloda kialakítására irányuló tervezés valósulhat meg.
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A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0

802,8

802,8

802,8

802,8

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

a

feladatok

20/39/50 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
A Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 1 000,0 millió forint.
A multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok kialakításával a cél egy olyan létesítmény
megvalósítása, amely több mint 3 000 néző befogadására lenne alkalmas. A multifunkcionális
csarnok fő funkciója: sportcsarnok, mely kialakításának köszönhetően sportesemények mellett más
sport, szabadidős és kulturális rendezvények megrendezésére is lehetőséget teremt.
A Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
a
feladatok
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20/39/51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok
A Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 1 000,0 millió forint.
A multifunkcionális csarnok kialakításával a cél egy olyan létesítmény megvalósítása, mely 1 036
fő ülőhellyel, 150 fő állóhellyel rendelkezik, ezen kívül 1050 fő küzdőtéren ülő, valamint 1 950 fő
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küzdőtéren álló néző befogadására adna lehetőséget. A multifunkcionális csarnok fő funkciója:
sportcsarnok, mely alkalmas egyéb szórakoztató és kulturális, továbbá kiállítási funkció ellátására
is.
A Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
20/39/52 Szeged multifunkcionális csarnok

A Szeged multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata
1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0
millió forint.
A 8 000 ülőhelyes (mobillelátókkal), multifunkcionális kialakítású csarnok a kézilabda és más
teremsportágak mellett többféle rendezvény (sport és kulturális rendezvények, koncertek,
kiállítások, konferenciák) megrendezésére is alkalmas lesz, teljes körű akadálymentesítéssel, hűtöttfűtött szellőzéssel, légkondicionálással, kézilabda akadémiával kiegészítve, a nemzetközi
előírásoknak megfelelően. Az aréna a befogadóképességénél fogva alkalmas lenne európai és
világversenyek megrendezésére is.

A Szeged multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
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Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

a

feladatok

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20/39/53 Szegedi Ifjúsági Centrum
A Szegedi Ifjúsági Centrum fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 500,0
millió forint.
Az építendő komplexum egy többfunkciós szabadidő központ, mely hiánypótló beruházás nem
csupán Szeged városa, hanem az egész Dél-Alföld régió lakossága számára.
A Szegedi Ifjúsági Centrum fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
20/39/54 Pécsi Utánpótlás Akadémia

A Pécsi Utánpótlás Akadémia fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 500,0
millió forint.
A Pécsi Utánpótlás Akadémia beruházási program célja a Dél-Dunántúl régió, valamint a Pécsi
Mecsek FC számára a megfelelő utánpótlásbázis feltételeinek megteremtése.
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A Pécsi Utánpótlás Akadémia fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
20/39/55 Dunavarsányi Evezőközpont

A Dunavarsányi Evezőközpont fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata
300,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 300,0
millió forint.
A 2017. évi forrás a Dunavarsányi Olimpiai Központ fejlesztéséhez kapcsolódó létesítmények
finanszírozásához szükséges.
A Dunavarsányi Evezőközpont fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
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20/39/56 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés
A Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 2 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 2 000,0 millió forint.
A Magyar Kézilabda Szövetség kiemelt célja és feladata a megfelelő infrastrukturális feltételek
megteremtése, új tornatermek, kézilabda munkacsarnokok építése, a meglévő tornatermek,
kézilabdapályák felújítása, továbbá a sportág hatékony népszerűsítésével a jelenleginél is
szélesebb utánpótlásbázis kiépítése.
A 2017. évi forrás célja az infrastruktúra-fejlesztések keretében munkacsarnokok megvalósítása
országszerte.
A Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat
20/39/57 Népliget rekonstrukció

A Népliget rekonstrukció fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 2 500,0
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 500,0 millió
forint.
A Népligetnek – mint Budapest jelentős közparkjának – átfogó megújítása kezdődik meg 2017.
évben.
A Népliget használati lehetőségeit, úthálózatát és megközelíthetőségét, valamint a fejlesztési
irányokat tartalmazó fejlesztési koncepción alapuló tervpályázati eljárás előkészítésére, a
kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatására és a szerződés megkötését követően a tényleges
munkavégzés megkezdésére biztosít forrást a fejezeti kezelésű előirányzat.
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A Népliget rekonstrukció fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek
(tételesen)

közötti

átcsoportosítás

Fejezeten
(tételesen)

belüli

átcsoportosítás

egyéb változások
kivétele, stb.)

(egyszeri

feladat

Többlet (jogcímenként)
Támogatás biztosítása a feladatok
megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

20/40 alcím: Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
A Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 2 970,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 2 970,0 millió forint.
Az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a hátrányos
helyzetű térségekben és az agglomerációban nevelési, oktatási intézmények felújítása,
beruházásának támogatása, ezzel e térségek esetében hiánypótló beruházások megvalósítása.
A Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 970,0

2 970,0

2 970,0

2 970,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
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20/44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem fejezeti
kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 128,0 millió forint, bevételi előirányzattal
nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 128,0 millió forint.
A 2017. évi forrás a – fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és
tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozatban szereplő – beruházási program megvalósítása
érdekében az iskolai berendezések biztosításához szükséges.
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

387,6

387,6

-259,6

-259,6

128,0

128,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

20/45 alcím: Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása
A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
2017. évi támogatási előirányzata 581,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata összesen 581,0 millió forint.
Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztoshoz tartozó, továbbá a
Statútum rendeletben foglalt hatáskörváltással a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe utalt
egyes beruházások felügyelete, irányítása, megvalósítása érdekében egy új állami tulajdonú
nonprofit gazdasági társaság került megalapításra, Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja
(továbbiakban: KKBK) néven.
Az előirányzat a KKBK 2017. évi működésének támogatására biztosít forrást.
A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

581,0

Változások jogcímenként:
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Bevétel

Támogatás
581,0

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

581,0

581,0

20/46 alcím: Fejezeti stabilitási tartalék
A Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 5 100,0
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 100,0 millió
forint.
A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási tartalék
felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az államháztartásért felelős
miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány
határozatban dönt. A fejezet által képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-ét
megelőzően nem lehet felhasználni.
A Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

5 100,0

5 100,0

5 100,0

5 100,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat
20/48 alcím: Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
20/48/1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017.
évi támogatási előirányzata 8 020,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 8 020,6 millió forint.
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi
sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó
sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban foglaltak
alapján a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő sportlétesítmény-fejlesztési
feladatok. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. A kiemelt sportágak fejlesztési
programjához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések keretében elsősorban a hazai kiemelkedő –
a válogatottak felkészülését is biztosító – központi intézmények színvonala emelhető arra a szintre,
hogy a sportágak egyre nagyobb mértékben a hazai felkészülési központokat válasszák
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felkészülésük helyéül. Emellett lehetőség nyílik olyan regionális sportközpontok fejlesztésére is,
amelyek mint módszertani központok a sportágak fejlődésében is segítséget nyújtanak/szerepet
kapnak.

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Bázisba épülő átcsoportosítás a XX. EMMI
és a XVII. NFM fejezetek között a
2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
alapján

4 020,6

4 020,6

Többlet (jogcímenként)

4 000,0

4 000,0

2017. évi javasolt előirányzat

8 020,6

8 020,6

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)

20/48/2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem
rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 millió forint.
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra – a kiemelt budapesti sportegyesületek
sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében – a nézőtéri komfortot, a játéktér, a kiszolgáló
helyiségek és létesítmények minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító
fejlesztésekkel kapcsolatos költségek.
A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
4 488,1
4 488,1

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
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Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

-3 488,1

-3 488,1

1 000,0

1 000,0

20/48/3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének
támogatása
A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 3 388,6 millió forint, bevételi előirányzattal
nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 3 388,6 millió forint.
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi
sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó
sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.)
Korm. határozat alapján a kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében vagy használatában lévő,
illetve vagyonkezelésébe vagy használatába kerülő sportcélú ingatlanok fenntartásával összefüggő
költségek.
A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 888,6

1 888,6

Többlet (jogcímenként)

1 500,0

1 500,0

2017. évi javasolt előirányzat

3 388,6

3 388,6

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)

20/49 alcím: Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása
A Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 357,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 357,0 millió forint.
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Az Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében
szükséges források rendelkezésre állásáról szóló 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat (a
továbbiakban: 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat) rendelkezik a FINA Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges források
rendelkezésre állásáról.
Az 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat alapján, a nyíltvízi események balatonfüredi
megrendezéséhez 357,0 millió forint forrás került biztosításra a lelátók, egyéb kiszolgáló
létesítmények építése és a minimálisan szükséges közlekedésfejlesztés megvalósítása céljából 2017.
évre.

A Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

357,0

357,0

357,0

357,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek
(tételesen)

közötti

átcsoportosítás

Fejezeten
(tételesen)

belüli

átcsoportosítás

egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
feladatok megvalósítására

a

2017. évi javasolt előirányzat

20/50 alcím: Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása
Az egyes városi infrastruktúra elemek megújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási
előirányzata 655,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 655,0 millió forint.
Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló
1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat)
rendelkezik a FINA Világbajnokság megvalósításához szükséges infrastruktúra fejlesztések
megvalósításáról 2016-2017. években.
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Az 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat alapján, a beruházás megvalósítására 2017. évre 655,0
millió forint forrás került biztosításra, a Margitsziget, a Dagály sétány, a Népfürdő és Vizafogó utca
felújítására, valamint egy gyalogos híd építésére a Rákos-patakon.
Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek
közötti
átcsoportosítás
(tételesen)
Fejezeten
belüli
átcsoportosítás
(tételesen)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
a
feladatok megvalósítására
2017. évi javasolt előirányzat

0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0

655,0

655,0

655,0

655,0

Kiadás

20/52 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 200,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 200,0 millió forint.
A program előzménye a Magyarország Kormánya és a Magyar Természetjáró Szövetség közötti
együttműködés kereteinek meghatározásáról szóló 1411/2013. (VII. 3.) Korm. határozat, melyben
a Kormány célul tűzte ki a magyarországi természetjárás európai színvonalú megújítását, a
természetjárás infrastruktúrájának fejlesztése révén.
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúrafejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozatban a
Kormány egyetértett azzal, hogy a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében
felújításra kerülő ingatlanok vonatkozásában egységes vagyonkezelési rendszert kell kialakítani,
melynek keretében az érintett ingatlanok felújítása céljából az NSK vagyonkezelésébe, majd a
felújítást követően – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – a Magyar
Természetjáró Szövetség hasznosításába kerülnek. A program célja turistaszállók és
menedékházak felújítása.
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

0,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
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Bevétel

Támogatás
0,0

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Támogatás
biztosítása
megvalósítására

a

feladatok

2017. évi javasolt előirányzat

200,0

200,0

200,0

200,0

20/60 alcím: Európai uniós fejlesztési programok
20/60/1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi
támogatási előirányzata 85 555,6 millió forint, bevételi előirányzata 8 985,6 millió forint, kiadási
előirányzata összesen 94 541,2 millió forint.
A CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, Connecting Europe Facility) egy, a 2014. évben
indult új, a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló pályázatos projekttámogatási konstrukció. A
Magyarország számára a CEF-ben közlekedésfejlesztésre rendelkezésére álló 1 075 millió euró
összegű, ún. nemzeti borítékra a 2015. és 2016. évben összesen mintegy 137%-ig került projekt
benyújtásra.
Az előirányzat biztosítja a nyertes hazai CEF projektek kifizetésének forrását, amely döntően a
hazai előfinanszírozásból, részben a 2017. évre áthúzódó uniós előlegfelhasználásból áll.
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

61 800,0

28 200,0

-19 214,4

-19 214,4

Támogatás
33 600,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
A finanszírozás lefutásából adódó átmeneti
uniós bevételcsökkenés
Többlet (jogcímenként)
51 955,6

Támogatás növekedés (a benyújtott
pályázatok 2017. évi hazai forrásigénye)
2017. évi javasolt előirányzat

94 541,2

51 955,6
8 985,6

III.2. b) Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
21/1 alcím: Vállalkozások folyó támogatása
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85 555,6

21/1/1 Egyedi támogatások, ellentételezések jogcímcsoport
21/1/1/3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek
átvállalása
A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 225,0 millió forint.
A Kormány a mecseki uránbányászat helyzetével kapcsolatos intézkedésekről szóló 3119/1994.
Korm. határozata alapján az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékok
és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (kártérítések) finanszírozását a
költségvetés 1994. január 1-jétől átvállalja. A kártérítéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogok
gyakorlására 2014. január 1. napjától a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (BVH NKft.) a
köteles, illetve jogosult. A BVH NKft. részletes feladatait a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat
2. és 3. pontja tartalmazza. Az előirányzatból fizetendő humánkártérítés-járadékok: baleseti
járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (kártérítési járadék,
baleseti járadék, nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítása).
Az előirányzatról kerülnek kifizetésre a Magyarországon folytatott uránbányászati tevékenység
egykori munkavállalói részére nyújtandó kártérítések, járadékok. A sor nyújt fedezetet a baleseti
kártérítésekre és járadékokra, foglalkozási megbetegedésből eredő kártérítésekre és járadékokra,
baleseti-foglalkoztatási megbetegedésből eredő dologi kártérítésekre, továbbá nem vagyoni
kártérítésekre, valamint a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett kártérítésekre.

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
központi kezelésű előirányzat alakulása:

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás
225,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

225,0

21/1/1/5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2017. évi
kiadási előirányzata 74 804,9 millió forint.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a
közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével –
szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti
pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban
felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti
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tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását
tartalmazza az előirányzat.
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás
74 137,7

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
Kiadásnövekedés
a
várható
inflációnak
megfelelően
2017. évi javasolt előirányzat

667,2
74 804,9

21/1/1/6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2017. évi
kiadási előirányzata 154 400,0 millió forint.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi
vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása
az állam feladata, melyet a MÁV-START Zrt.-vel, ill. a GYSEV Zrt.-vel, mint vasúti
személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el.
Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és az állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben
meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt
költségeihez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza.
A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

154 400,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

154 400,0

21/1/1/7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
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Támogatás

Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű
előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 42 000,0 millió forint.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében a helyközi
közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, melyet az
autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés
alapján lát el. Az előirányzat a szolgáltatók és az állam között létrejött közszolgáltatási
szerződésben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett,
indokolt költségeihez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza.
Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű
előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

41 048,7

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)

951,3

2017. évi javasolt előirányzat

42 000,0

21/1/1/8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása
A Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása központi kezelésű előirányzat
2017. évi kiadási előirányzata 6 000,0 millió forint.
Az előirányzat a vasúti személyszállítást végző közösségi közlekedési szolgáltatók – a korábbi
költségtérítések elszámolása után még fennálló – elismert költségtérítési igényeinek finanszírozását
biztosítja.
A szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi
gyártásának támogatásáról szóló 1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozat értelmében ez az összeg a
hazai vasúti InterCity kocsik gyártására kerül felhasználásra.
A Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása központi kezelésű előirányzat
alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)

Kiadás
2 263,8
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millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

3 736,2
6 000,0

21/1/1/10 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása
Az Elővárosi közösségi közlekedés támogatása központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási
előirányzata 9 000,0 millió forint.
A korábban a BKV Zrt. által üzemeltett, budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉVvonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése alapján – városhatáron túlnyúló
szolgáltatást ellátó buszvonalakat magába foglaló elővárosi közlekedés állami megrendelői feladat
lesz.
Az előirányzat a közszolgáltatás végzésével kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett
költségekhez nyújtandó költségtérítés, illetve szolgáltatási díj forrását tartalmazza. A főváros és az
állam között a pénzügyi elszámolási módszertannal kapcsolatos megállapodás véglegesítése
folyamatban van, az előirányzatról felhasználásra kerülő összeg – a Kormány szükség szerinti
döntésével – változhat.
Az Elővárosi közösségi közlekedés támogatása központi kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

9 000,0
9 000,0

21/2 alcím: Peres ügyek
A Peres ügyek központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 1 500,0 millió forint.
Az előirányzat célja:
a) a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen
alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések finanszírozása,
b) a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő
állampolgárok egységes állami kártalanításáról rendelkező 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból
eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítése,
c) a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt magyar állam polgári jogviszonyokban történő
képviseletéből eredő ügyvédi, bírósági költségeinek biztosítása, a vonatkozó érvényes szerződések,
jogerős bírósági határozatok alapján,
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d) forrás biztosítása a magyar állammal szemben kezdeményezett valamennyi választott bírósági
eljárás költségeire, illetve a magyar államot bármely nemzetközi választott bíróság kötelező erejű
határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre.
A Peres ügyek központi kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás
1 500,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

1 500,0

21/3 alcím: Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
21/3/1 Osztalékbevétel
Az Osztalékbevétel központi kezelésű előirányzat 2017. évi bevételi előirányzata 1 300,0 millió
forint.
Az előirányzat a nemzeti fejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági
társaságok 2016. évi várható adózott eredményeiből származó osztalékbevételt tartalmazza, az
alábbi társaságoktól és összegekben:
−

HungaroControl Zrt.: 1 000,0 millió forint

−

MAHART PassNave Kft.: 300,0 millió forint

21/3/2 jogcímcsoport: Koncessziós bevételek
A koncessziós befizetések eddig a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet bevételeként jelentek meg, 2017. évtől azonban az e vagyonelemek tekintetében tulajdonosi
feladatokkal bíró NFM fejezetben történik meg ezek elszámolása.
21/3/2/1 Bányakoncessziós díj
A Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat 2017. évi bevételi előirányzata 3 112,5 millió
forint.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányászatért felelős miniszter
koncessziós szerződés keretében meghatározott időre, a bányafelügyelet által zárt területként
kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia kutatását,
feltárását, kitermelését és hasznosítását, valamint a kőolaj és – a földgáz kivételével – az egyéb
szénhidrogéngáz szállítóvezetékek létesítését és üzembentartását. A koncesszióköteles bányászati
tevékenység gyakorlásáért az állam részére koncessziós díjat kell fizetni, amelynek pályázati
kiírásra kerülő legkisebb mértékét a bányászatért felelős miniszter állapítja meg. 2017. évben a
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tervezett koncessziós díjbevételt a jelenleg kiírás alatt álló koncessziós pályázatokban szereplő
minimális koncessziós díjak összege adja.
21/3/2/2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja
A Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja központi kezelésű előirányzat 2017. évi
bevételi előirányzata 1 082,0 millió forint.
A dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
rendelkezésén alapul.
21/3/2/3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj
Az Infrastruktúra koncessziókból származó díj központi kezelésű előirányzat 2017. évi bevételi
előirányzata 20,9 millió forint.
Az előirányzat az autópálya koncessziós díjakat teljesítő társaságoktól származó bevételeket
tartalmazza.
21/3/3 Részesedésvásárlás
A Részesedésvásárlás központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 562,5 millió
forint.
A 2013. október 14-én aláírt üzletrész adásvételi szerződés alapján a MAHART-PassNave
Személyhajózási Kft. részére a magyar államnak egyszeri vételár-fizetési kötelezettsége keletkezett.
Tekintettel arra, hogy a társaság tulajdonosi joggyakorlója 2014. november 20. óta az NFM (az
egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet alapján), a
kifizetési kötelezettség a tárcát terheli.
21/3/4 Tőkeemelések
A Tőkeemelések központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 9 000,0 millió forint.
Az 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat szerint a 2017-2019. években összesen 22 127,8 millió
forint összegű, az elmúlt évek finanszírozási hiányának következményeként elszámolt veszteség
visszapótlásában szükséges részesíteni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. Ennek alapján 2017. évben
az állam 4 000,0 millió forint tőkejuttatást tervez a társaság részére, mely felett a tulajdonosi
jogokat az NFM gyakorolja.
Az előirányzat tartalmazza továbbá a HS Zrt. tőkeemelését 5 000,0 millió forint összegben.
A HS Zrt. tőkeemelésének célja a társaság Stratégiai Fejlesztési Projektjének keretében
infrastruktúra felújítása, melynek keretében olyan minőségi szolgáltatások teremthetőek meg,
melyek egy korszerű nemzetközi versenypálya elvárásainak megfelelnek. A program megvalósítása
– figyelembe véve, hogy az utóbbi 30 évben a pálya teljes körű felújításon nem esett át – alapvető
fontosságú a FIA Formula 1® versenyszerződés szempontjából is.
A Stratégiai Fejlesztési Projekt keretében 2017. évben megújulnak a versenypálya épületei és
szolgáltatásai (lelátók, paddock épület, tanpálya infrastruktúra felújítása és közműfejlesztések). A
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teljes Stratégiai Fejlesztési Projekt tervezett megvalósítása 4 év alatt, a 2016-2019. évek közötti
időszakban történik meg.
III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések
későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Több év előirányzatait érintően az alábbi kötelezettségvállalások történtek:
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezése

Autópálya
rendelkezésre
állási díj
Hozzájárulás a
Művészetek
Palotájának
működtetéséhez
Hozzájárulás a
sportlétesítménye
k PPP bérleti
díjához

Eredeti
kötelezettségvállalás
összege

Lejárata
(év)

2 148 035,7

2026-2038

110 142,9

111 990,8

114 598,3

116 057,1

117 540,2

1 577 706,4

2035

11 084,8

10 559,4

10 031,4

11 707,2

11 987,4

187 697,5

69,2

487,2

500,0

509,9

520,1

1 616,3

243 067,8

2016. évi
várható
kifizetés

2017. évi
tervezett
kifizetés

2018. évi
tervezett
kifizetés

2019. évi
tervezett
kifizetés

2020. évi
tervezett
kifizetés

2021. év és
további évek
tervezett
kifizetés

3 702,8

2021-2023

11 689,7

2018

3 295,7

3 295,6

3 295,7

0,0

0,0

0,0

110 128,7

2020

31 215,4

22 350,9

30 475,2

19 693,5

5 236,1

0,0

413,3

2018

244,1

135,9

33,3

0,0

0,0

0,0

Közúthálózat
fenntartás és
működtetés

394 032,1

2020

56 537,2

72 446,3

79 797,5

88 006,6

97 244,5

0,0

Kiemelt közúti
projektek

666 813,1

2018

89 977,7

177 350,2

343 005,0

56 480,3

0,0

0,0

Közútfejlesztési
feladatok
végrehajtása

11 137,0

2017

7 421,3

3 715,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Kormányzati
szakpolitikai
feladatok
Európai
Hálózatfinanszíro
zási Eszköz
(CEF) projektek
Gazdaságfejleszt
ést szolgáló
célelőirányzat

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban:
A XVII. NFM fejezet tekintetében közvetlenül felhasznált európai uniós forrás az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzaton jelenik meg. Az
előirányzat indoklását a III/2. a) pont tartalmazza.
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III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés
indokolása
A javaslat a központi költségvetés fejezeti szintű 2016–2018. évi bevételi és kiadási középtávú
tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat kihirdetését követően született döntések
értelmében a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől + 102,0 milliárd
forinttal, bevételi főösszegtől – 29,7 milliárd forinttal tér el. Az eltérés legfőbb okai a következők:
Kiadások tekintetében:
−

Nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat megvalósítására +15,0
milliárd forint,

−

Közúthálózat felújítása finanszírozására +10,0 milliárd forint,

−

Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítására +10,0 milliárd forint,

−

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésére +9,2 milliárd forint,

−

Közútfejlesztési feladatok végrehajtására +6,2 milliárd forint,

−

Budai vasúti közlekedés fejlesztésére + 5,0 milliárd forint,

−

FINA 2017. évi Világbajnokság lebonyolításának támogatására + 10,0 milliárd forint,

−

Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtására +6,9 milliárd forint

−

Európai hálózatfinanszírozási eszköz (CEF) projektek: – 9,0 milliárd forint

−

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása: +12,8 milliárd forint

−

HS Zrt. tőkeemelése: +5,0 milliárd forint

Bevételek tekintetében:
−

A CEF programok esetében az Európai Uniótól befolyó bevételek a várható pénzügyi
folyamatok alapján pontosításra kerültek, – 28,0 milliárd forint összegben;

−

A koncessziós bevételek közül a bányakoncessziós díj, a dohánytermékek
kiskereskedelmének koncessziós díja, valamint az infrastruktúra-koncesszióból származó díj
szerkezeti változás következtében a XVII. NFM fejezet részeként kerül megtervezésre +4,2
milliárd forint összegben.

−

Az NFM Igazgatás költségvetésében a KÖFOP európai uniós projekt 2017. évi kiadására
vonatkozó bevételi előirányzata csökken, 5,8 milliárd forint összegben.
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A célok, feladatok meghatározása
A Kormány kiemelt gazdaságpolitikai céljainak (kiegyensúlyozott és hosszú távú gazdasági
növekedés, munkahelyteremtés) megvalósítása érdekében a Külgazdasági és
Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a 2017-es évben is a külföldi tőkebeáramlás, a
külföldi közvetlen tőkebefektetések által megvalósuló, illetve a már megvalósult befektetések
továbbfejlesztését szolgáló beruházások elősegítését tartja elsődleges feladatának.
Külpolitikánk és gazdaságpolitikánk központi eleme, hogy olyan termelő beruházások
jöjjenek az országba, amelyek a hazai kis- és középvállalkozók részére is további
beszállításokat generálnak, munkahelyeket létesítenek, vagy új technológiát, innovatív
megoldásokat, modern termelési kultúrát hoznak Magyarországra. Ezen túlmenően hazánk
számára kiemelten fontosak a World Trade Organization (WTO) kereteiben zajló
multilaterális és plurilaterális tárgyalások, valamint az EU harmadik országokkal, ország
csoportokkal folytatott kétoldalú kereskedelmi tárgyalásai. Magyar részről olyan
megállapodások kitárgyalásában vagyunk érdekeltek, amelyektől jelentős előnyöket – exportnövekedést, éves GDP bővülést és új munkahelyek létrejöttét – remélhetünk.
A további külföldi tőkebefektetések előmozdítása érdekében fontos feladat Magyarország
mint kedvező beruházási célpont intenzív és összehangolt kormányzati promóciója a
potenciális befektetői országokban megrendezendő eseményeken. A Kormány stratégiai
beruházás politikájának egyik fontos eszköze a Beruházás ösztönzési célelőirányzat. Az ebből
nyújtott támogatások célja a működő tőke-beáramlás szempontjából meghatározó
nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő
megvalósításának elősegítése, munkahelyteremtés ösztönzése.
Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet értelmében az MNKH
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., valamint az általa alapított két gazdasági társaság látják
el a külgazdasági ügyekért felelős miniszter kereskedelem-fejlesztéssel összefüggő egyes
feladatait.
Alapvető cél, hogy a megújult, integrált kulturális- és tudománydiplomáciai
eszközrendszer is hatékonyan tudjon hozzájárulni Magyarország kulturális kapcsolatainak
fejlesztéséhez, a magyar kultúra népszerűsítéséhez. Emellett kiemelt célkitűzésünk, hogy
hazánkat innovatív, versenyképes országként mutassuk be külföldi partnereinknek és
népszerűsítsük a magyar tudományos eredményeket. 2017-ben e területen egyrészről tovább
kell vinni a külföldi magyar intézetek integrálását a külképviseleti rendszerbe és konszolidálni
az új struktúrát, valamint a megújított oktatási és kulturális szakdiplomata hálózatot,
másrészről a tudományos és technológiai hálózat működését a fenti célrendszer szolgálatába
kell állítanunk. Biztosítani kell továbbá a Kormány által kiemelten kezelt kulturális
programok megvalósítását, így a 2016-2017-es lengyelországi magyar kulturális évad
megrendezését.
A Magyarország közvetlen és tágabb biztonsági környezetében, az európai kontinens
perifériáján zajló fegyveres konfliktusok, a migrációs folyamatok, továbbá a terrorizmus új
megjelenési formái és a tovagyűrűző instabilitás miatt a bevezetőben rögzített kormányzati
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célkitűzés(eke)t egy rendkívül gyorsan alakuló környezetben kell elvégezni. A KKM-nek
több szempontból is reagálnia kell erre: külképviseleteinek helyzete, biztonsága, a konzuli
szolgálat feladatainak átalakulása és a felértékelődött nemzetközi kapcsolatépítés
vonatkozásában.
A KKM-nek a 2017-es költségvetési évben 2020-ig kitekintve kiemelt célja, hogy a kialakult
migrációs jelenségre és a nemzetközi biztonsági helyzetre adott válaszként Magyarország
külképviseleti hálózatának biztonságát fizikai és infokommunikációs vonatkozásban
megerősítse, különös tekintettel a kiberbiztonság területét érintő fejlesztésekre és a
biztonságos külképviseleti kommunikációra. Mindez a konzuli szolgálat számára is
számottevő többletfeladatot jelent, többek között az esetleges rendkívüli helyzetekre való
felkészülés, a válságkezelési mechanizmusok működtetése, válsághelyzetben pedig a
helyszínen való eljárást lehetővé tevő mobil konzul egységek felállítása jelentős pénzügyi és
humánerőforrás vonzattal járnak.
Hazának a nemzetközi szervezetekben való tagságából fakadó kötelessége, hogy
hozzájáruljon a nemzetközi közösség kevésbé fejlett országainak gazdasági-társadalmi
felzárkóztatásához, illetve politikai krízisek vagy természeti csapások által sújtott népeinek
megsegítéséhez. A migrációs válság kezelésében különösen fontos a külső adottságok,
dimenziók megerősítése, amely összhangban van Magyarország Kormányának azon
álláspontjával, mely szerint a problémát a helyben maradás elősegítésével szükséges kezelni –
ennek legjelentősebb eszköze a nemzetközi fejlesztési együttműködés. A fejlesztési
támogatások növelése a fenti célok elérése érdekében jelentős eszköz lehet a
külgazdasági célok realizálásában is. A humanitárius segítségnyújtás esetében a gyors és
hatékony segítség a donorállam pozitív nemzetközi megítélésén túl a kedvezményezett
országgal való kétoldalú kapcsolatokban is megerősítő hatással bír.
A fenti stratégiai célkitűzésekkel összhangban a KKM számára az euro-atlanti érték- és
érdekközösséghez való tartozás jegyében továbbra is kiemelt szereppel bírnak az
európai és NATO-partnerországok.
Ebben a keretrendszerben külön kell vizsgálnunk tagsági és szövetségesi kötelezettségeinket,
kapcsolatainkat, illetve kétoldalú kapcsolatainkat ezekkel az országokkal. Az EU- és NATOtagságból adódó szövetségesi viszony keretében, a nemzeti érdekek előmozdítása céljával
olyan – akár többoldalú – együttműködések kialakítása is érdekünk, amelyek a szolidaritás
jegyében erősítik a közösen vallott értékek és célok iránti együttes elkötelezettséget. A
NATO-n belüli politikai súlyunkat és érdekérvényesítési képességünket elsősorban gyakorlati
teljesítményünk, vállalt kötelezettségeink maradéktalan teljesítése határozza meg.
2017. I félévi máltai EU elnökség előtérbe helyezhet olyan témákat, amelyek a 2004-ben
együtt csatlakozott, akkor „új tagállamok” számára összefogási lehetőségeket kínálnak
(például az EU Budget Mid-Term Review), a 2017. II félévi brit EU elnökség pedig –
természetesen a közelgő EU referendum eredményétől is függően – több, számunkra fontos
ügyben (például migráció szabályozásának felülvizsgálata) komoly lobbi erővel rendelkező
partnerséget jelenthet majd. Ebből adódóan az euro-atlanti érték- és érdekközösség kiemelt
relációiban zajló események és esetleges változások nem csak a gazdasági és politikai
stratégiák megerősítését, hanem fokozott költségallokációt is szükségessé tesznek.
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Kétoldalú kapcsolataink intenzitásának fenntartása érdekében célunk, hogy a szilárd
politikai együttműködésen túl megőrizzük és fejlesszük gazdasági együttműködésünk
dinamikáját is, még inkább hozzájárulva ezzel a növekvő külkereskedelmi forgalom és a
befektetői aktivitás magyar nemzetgazdaság mutatóira vonatkozó kedvező alakulására.
Az euro-atlanti közösség relációi mellett fokozott figyelmet érdemel szomszédságpolitikánk.
A szomszédos országokkal fenntartott gazdasági kapcsolatok dinamizálásának és a
magyar külkereskedelmi aktívum növelésének feladata mellett az elmúlt időszakban
meghatározó kihívássá vált a migrációs válság által próbára tett, nyugat-balkáni útvonalon
fekvő országokkal való együttműködés elmélyítése. Ehhez kapcsolódóan a KKM számára
változatlanul stratégiai fontossággal bír a nyugat-balkáni országok euro-atlanti
integrációjának folytatása, a térség stabilitásának megőrzése. Az EU integrációs folyamat a
déli szomszédságunkban található országok számára a politikai, gazdasági és társadalmi
stabilitás záloga, átalakulásuk legerősebb biztosítéka az EU tagsági perspektíva. Ennek hiánya
hazánk gazdaságára is hátrányosan hat, különösen a déli megyékben a külföldi befektetések
elmaradását okozza. Az EU Előcsatlakozási Támogatási Alapja (IPA) felhasználásával uniós
finanszírozással segíthetjük a bővítési országok felzárkózását és megreformálását, valamint
lehetőséget biztosíthatunk a magyar gazdasági szféra megjelenésére a térségben.
A Kormány kiemelt célkitűzése továbbá a határon átívelő közlekedési kapcsolatok
fejlesztése és – a történelmileg elvágott kapcsolatok újrateremtése által – a funkcionálisan
összetartozó térségek integrációja. A Kormány e céljait átfogó infrastruktúra-fejlesztési
programon, valamint a határ-menti magyar közösségek gazdaságfejlesztési stratégiáinak
támogatásán keresztül valósítja meg. A határon átnyúló kapcsolattartás intenzitásának
növelésével a közvetlenül Magyarország határaihoz csatlakozó területeken élő több százezer
magyar anyanyelvű ember érhető el.
A Keleti és Déli Nyitás fókuszába tartozó, többségében fejlődő országok és régiók mind
nagyobb befolyással bírnak a világban zajló politikai, biztonsági és gazdasági folyamatokra,
ezért erre figyelemmel indokolt Magyarország növekvő aktivitásának fenntartása és
támogatása e térségbeli partnereink irányában is. A fenti cél megvalósításához járul hozzá
célzottan kibővített személyi és szakmai eszközrendszerünk a Független Államok Közössége
térségében, Ázsiában (kiemelt figyelmet fordítva a Kínával kialakított kapcsolatok
fejlesztésére), Afrikában és Latin-Amerikában közelmúltban nyitott külképviseleteink,
illetve az ezen térségek országaival és az oroszországi régiókkal intenzívebbé vált
együttműködésünk. Ezt a nyitási politikát folytatni kívánjuk 2017-ben is.
Mindemellett az ukrajnai válság, az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók és az
azokra adott orosz válaszintézkedések jelentős veszteségeket okoztak a magyar gazdaságnak,
amelyek kezelése, az alternatív piacok felkutatása folyamatos és fokozott aktivitást követel
meg a FÁK-térségben.
A KKM „hagyományos” közigazgatási feladatai, szolgáltató és ügyfélbarát jellegének
további fokozása az elektronikus úton intézhető ügyek bővítésével jár. Ebbe a folyamatba
illeszkedik az az évek óta tartó tendencia, amelynek keretében a konzuli szolgálat eljárásainak
elektronizálása folyamatosan fejlődött és a jövőben is újabb ügytípusokra fog kiterjedni (pl.
elektronikus személyazonosító igazolvány külképviseleti igénylése). Az említett fejlesztések
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is jelentős pénzügyi és humánerőforrás ráfordítást tesznek szükségessé.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
millió forintban, egy tizedessel
XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium
Költségvetési szervek
1. Külgazdasági és
Külügyminisztérium központi
igazgatása
2. Külképviseletek igazgatása
3. Külügyi és Külgazdasági Intézet
4. Balassi Intézet
5. Nemzeti Befektetési Ügynökség
7. Fejezeti kezelésű előirányzat
1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat
2. Kötött segélyhitelezés
3. Külgazdaság fejlesztési
célelőirányzat
4. Külgazdasági és
Külügyminisztérium felügyelete alá
tartozó szervezetek és szakmai
programok támogatása
5. Kulturális diplomáciai projektek
támogatása
6. Állami protokoll támogatása
7. Európai Területi Társulások
támogatása
8. Demokrácia Központ
Közalapítvány - Tom Lantos Intézet
támogatása
9. Külföldi magyar emlékek
megőrzése
10. Határmenti gazdaságfejlesztési
vajdasági programok támogatása
11. Kárpátaljai gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása
12. A horvátországi magyarok
demokratikus közössége vidék-és
gazdaságfejlesztési stratégia
támogatása
13. Muravidéki gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása
14. Erdélyi gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása
15. Felvidéki gazdaságfejlesztési

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

84 023,2

8 097,2

75 926,0

2 623

9 481,7
68 508,2
190,0
2 943,3
2 900,0
68 302,9
30 000,0
579,3

137,0
7 369,9
2,0
508,3
80,0
0,0

9 344,7
61 138,3
188,0
2 435,0
2 820,0
68 302,9
30 000,0
579,3

907
1 360
22
184
150
0

3 700,0

3 700,0

703,0

703,0

650,0
250,0

650,0
250,0

150,0

150,0

120,0

120,0

15,0

15,0

7 600,0

7 600,0

5 200,0

5 200,0

500,0

500,0

500,0

500,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0
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stratégia támogatása
16. Nemzetközi tagdíjak és kötelező
jellegű, önkéntes hozzájárulások
17. Európai Uniós befizetések
18. Az afgán nemzeti biztonsági erők
fenntartásához szükséges pénzügyi
hozzájárulás
19. Nemzetközi Fejlesztési
Együttműködés
20. Humanitárius segélyezés
21. Keleti Partnerséghez kapcsolódó
fejlesztési programok támogatása
Ukrajnában
22. Peres ügyek
22. Fejezeti stabilitási tartalék
Központi kezelésű előirányzatok
1. Eximbank Zrt. Kamatkiegyenlítése
Külügyminisztérium összesen:

7 629,0
7 523,8

7 629,0
7 523,8

140,0

140,0

50,0
10,0

50,0
10,0

40,0
9,9
932,9
25 000,0
25 000,0
177 326,1

40,0
9,9
932,9
0,0
0,0
8 097,2

0
144 228,9

2 623

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
A cím 2017. évi kiadásokra fordítható kerete 1.556,3 millió forinttal haladja meg a 2016. évi
összeget.
A Központi Igazgatása cím kiadási főösszegének jelentős hányadát a személyi juttatások és
azok járulékai (82,4 %) teszik ki. A külpolitikai helyzet és a külgazdasági környezet
indokolja, hogy a külső személyi juttatások 64,8 %-a protokoll jellegű rendezvényekhez, a
dologi kiadások 54,3 %-a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódjon.
A cím 2016. évi eredeti előirányzatát az alábbi változások módosították:
−

−
−
−
−
−
−

a 2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján a Magyarország Európai Unió melletti
Állandó Képviseletével kapcsolatos feladatok ellátására átadásra került 476,0 millió
forint ,
az egységes kormányzati ügyirat kezelési központ működtetésére a Belügyminisztérium
fejezet részére 8,7 millió forint átadása,
a 1901/2015. (XII.8) Korm. határozat alapján a KKM informatikai rendszerének
hatékony, üzembiztos működéséhez 212,0 millió forint átadása
a bevételi előirányzat 128,3 millió forinttal került csökkentése
a Balassi Intézet kulturális intézetek feladataival összefüggésben átvett 75,3 millió
forint,
a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben a külképviseletek
biztonságának megerősítése érdekében biztosított 106,0 millió forint,
a Nemzetközi Energia Ügynökség Kormányzótanácsa 2017. évi miniszteri szintű ülése
Budapesten történő megrendezéséhez biztosított 500,0 millió forint,
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−
−

a működési kiadások alulfinanszírozottságának rendezéséhez 1.650,0 millió forint,
a Második Európai Ifjúsági Központ elengedhetetlen, munkavédelmi szempontból
nélkülözhetetlen felújítási költségeire 50,0 millió forint.

Egyéb közhatalmi bevételként került megtervezésre 2017. évben is az 1/2009. (I.9.) KüM
rendelet alapján befolyó saját bevétel.
A kiadási előirányzatok 1,4 %-át fedezi bevételi forrás. A korábbi években a munkáltatói
lakáskölcsönből visszatérülő összeg jelentősen túltervezett volt, ebből kifolyólag 2017. évben
az egyéb felhalmozási bevétel - a ténylegesen várható bevétel összegének megfelelően - 16
millió forintban került meghatározásra. Ellátottak pénzbeli juttatásaival és egyéb működési
célú kiadásaival kapcsolatban költség a címnél nem várható, ezáltal saját bevételi forrás
ezeken a jogcímeken nem került tervezésre.

Központi Igazgatása cím
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként
Magyarország
Európai
Unió
Állandó
Képviseletével
kapcsolatos feladatok ellátása
(KKM-ME) 2018/2015. (XII.29.)
Korm. hat.
BM-KKM
az
egységes
kormányzati
ügyirat
kezelési
központ működtetésére (KÉR)
1901/2015.
(XII.8)
Korm.
határozat
alapján
a
KKM
informatikai
rendszerének
üzembiztos
hatékony,
működésének
biztosításához
szükséges intézkedések
Balassi – KKM megállapodás
kulturális intézetek átvételére
Bevételi előirányzat módosítás
Többlet
A
tömeges
migrációval
és
terrorfenyegetettséggel
összefüggésben a külképviseletek
biztonságának megerősítése
Nemzetközi Energia Ügynökség
Kormányzótanácsa
2017.
évi
miniszteri szintű ülése Budapesten
történő
megrendezésének
felajánlásáról
Működési
kiadások
alulfinanszírozottságának
rendezése

7 925,4

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
265,3
7 660,1
911

-476,0

-476,0

Kiadás

-8,7

0,0

-8,7

-212,0

-212,0

75,3

75,3

-128,3

-128,3

106,0

106,0

500,0

500,0

1 650,0

1 650,0
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-4

Budapesti
Ifjúsági
Központ
épületének felújítása
2017. évi javasolt előirányzat

50,0
9 481,7

50,0
137,0

9 344,7

907

2. cím: Külképviseletek igazgatása
A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon
történő képviselete, valamint a külképviseleti diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének
finanszírozása.
Külképviseletek Igazgatása cím kiadási főösszegének döntő hányadát a személyi juttatások és
azok járulékai (51%), illetve a külképviseletek működési előirányzatát magába foglaló
devizakiadások teszik ki.
A cím 2016. évi eredeti előirányzatát az alábbi szerkezeti változások módosították:
−

−

−

−

−

A 2018/2015. (XII.29.) korm. határozat a cím kiadási és támogatási előirányzatát
beépülő jelleggel 2.154,7 millió forinttal csökkentette, jogutódlás folytán 81 álláshely,
illetve a hozzá kapcsolódó személyi juttatás és járulék átadására került sor a
Miniszterelnökség fejezet részére.
Tekintettel arra, hogy a 152/2014. (VI.6.) korm. rendelet a Balassi Intézet irányítását a
külgazdasági és külügyminiszter feladati közé sorolja, valamint figyelembe véve, hogy
a 221/2014. (IX.4.) korm. rendelet alapján a Balassi Intézet irányítására a külgazdasági
és külügyminiszter került kijelölésre, szükségessé vált a Balassi Intézet irányítása alá
tartozó külföldi magyar intézetek helyzetének rendezése. A feladatok ellátásával
összefüggésben jogutódlás folytán átadásra került a külföldi magyar intézetek
tekintetében 90 álláshely, illetve ezzel párhuzamosan a cím kiadási előirányzata 2.914,4
millió forinttal nőtt.
A Kormány 1386/2015. (VI.12.) számú határozatában döntött a Taskenti, AddiszAbebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai és Luandai Nagykövetségek megnyitásához
kapcsolódó feladatokról, illetve a forrás biztosításáról. A jelzett külképviseletek
működésével és az egyszeri létesítéssel kapcsolatos kiadások fedezete a 2016. évi
költségvetésbe beépítésre került. Ezen összeg csökkentésre került a létesítés egyszeri
költségeivel, 807,5 millió forinttal.
A KKM informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének biztosításához
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1901/2015. (XII.8.) korm. határozat tartós
előirányzat átcsoportosításról döntött a Belügyminisztérium részére, mely a cím kiadási
előirányzatát 224,0 millió forinttal csökkentette.
2016. évben a cím költségvetésében megtervezett kulturális-diplomáciai projektek
támogatása (kulturális programok, rendezvények) a 2017. évtől fejezeti kezelésű
előirányzat terhére kerül megvalósításra, valamint betervezésre, ezért a cím kiadási és
támogatási előirányzata 400,0 millió forinttal csökkent.

Működési többletként jelentkezik a külgazdaság attasé hálózat bővítéséhez az 1491/2015.
(VII.21.) korm. határozat 2. b) pontja szerint tartós jelleggel biztosításra kerülő 2.575,2 millió
forint.
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2017. évi fejlesztési többletként jelentkezik:
−

−
−

−

Budapest külföldi népszerűsítését elősegítő művészeti produkciók megrendezéséről és
finanszírozásának támogatásáról szóló 1756/2015. (X.15.) korm. határozat szerint
biztosításra kerülő 150,0 millió forint,
az 1757/2015. (X.15.) kormányhatározat alapján a lengyelországi magyar kulturális
évad kiadásai kapcsán 280,0 millió forint,
a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország
veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése, infokommunikációs
biztonságának fejlesztése, valamint a stabil és a helyi szolgáltatótól független műholdas
összeköttetés biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1115/2016. (III. 9.)
Korm. határozat szerint 1.649,1 millió forint.
Többletként jelentkezik az árfolyamváltozás hatása, mely a cím kiadási előirányzatát
453,6 millió forinttal növelte.

Beruházási és felújítási többletként jelentkezik a több külképviseletet érintő (Bécs, Moszkva,
Ankara, Varsó, New York, Jakarta, Berlin, London, Párizs, Tel-Aviv, Algír, Új-Delhi,
Peking), jelenleg előkészítés alatt álló felújítások, teljes rekonstrukciók 2017. évi kiadása
összesen 4.000,0 millió forint összegben. Az évek óta alulfinanszírozottan működő
külképviseletek üzemeltetéssel és működéssel kapcsolatos hiányára, az ingatlan és
gépjárműpark, a biztonsági rendszerek karbantartására további 3.592,0 millió forint
biztosítására került sor.
További többletként jelentkezik az elöregedett gépkocsipark megújítására II. ütemben 150,0
millió forint, az informatikai eszközök amortizációs cseréjére 100,0 millió forint, 30
külképviselet esetében infokommunikációs célú kábelezés karbantartása 50,0 millió forint,
valamint az árfolyamingadozásból származó többletkiadások finanszírozására 130,1 millió
forint.
A 2017. évre tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1.360 fő.
A cím 2017. évi kiadási előirányzata a fentiek alapján 12.458,2 millió forinttal haladja meg a
2016. évit. A személyi juttatások előirányzata 1.398,2 millió forinttal, a járulékok előirányzata
22,9 millió forinttal, a dologi kiadások előirányzata 5.627,0 millió forinttal, az ellátottak
pénzbeli juttatásai 173,7 millió forinttal, a beruházások előirányzata 3.236,4 millió forinttal, a
felújítások előirányzata 2.000,0 millió forinttal nőtt.
A támogatási előirányzat 61.138,3 millió forint, mely 12.176,0 millió forinttal több, mint a
2016. évi. A bevételi előirányzat 7.369,9 millió forint, mely 282,2 millió forinttal haladja meg
az előző évit, a Balassi Intézettől átvett kulturális intézetek bevételeivel. A konzuli- és
vízumdíj bevételek a 2017. évben is a KKM saját bevételeként szerepelnek.
A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 10,8%-a.
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Külképviseletek Igazgatása cím

2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
… intézménytől átvett/átadott
feladat
- Miniszterelnökség – KKM
feladatátadás megállapodás
alapján
- Balassi Intézet – KKM
megállapodás
alapján
kulturális intézetek átvétele
- 1901/2015.(XII.8.)
-

korm.hat.
KKM
informatikai rendszerének
hatékony
üzemeltetése
KKM-BM megállapodás
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételes felsorolás)
- Fejezeti
kezelésű
előirányzaton megtervezett
kulturális
diplomáciai
projektek támogatása
egyéb változások:
- külgazdasági attasé hálózat
bővítése
- 2016. évi nyitások egyszeri
létesítési
költségeinek
visszavétele
- 1756/2015.
(X.15.)
korm.hat. Budapest külföldi
népszerűsítését
elősegítő
programok fin.
-

-

1757/2015. (X.15.) korm.
hat. lengyelországi magyar
kulturális évad
1115/2016. (III.9.) korm.
hat. tömeges migrációval
összefüggő feladatok
Árfolyamváltozás

56 050,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
7 087,7
48 962,3
1 249

-2 154,7

-2 154,7

Kiadás

2 914,4

282,2

2 632,2

-224,0
-224,0

-400,0

-400,0

2 575,2

2 575,2

-807,5

-807,5

150,0

150,0

280,0
280,0
1 649,1
453,6
1 649,1
453,6
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90

Többlet
- Külképviseletek
üzemeltetési és működtetési
hiánya
- Gépjármű csere II. ütem
- Ingatlanfelújítás
- Informatikai
eszközök
cseréje
- Külképviseleti
infokommunikációs
célú
kábelezés karbantartása
- Árfolyamváltozás
- Tervezett létszámemelés
2017. évi javasolt előirányzat

3 592,0

3 592,0

150,0

150,0

4 000,0

4 000,0

100,0

100,0

50,0

50,0

130,1

130,1

68 508,2

7 369,9

61 138,3

21
1 360

3. cím: Külügyi és Külgazdasági Intézet
A 182/2014. (VII.25.) Korm. rendeletnek megfelelően a jogelőd Magyar Külügyi Intézet – a
közfeladatok eredményesebb ellátása céljából – 2014. július 31. napjával, általános
jogutódlással, a Külügyi és Külgazdasági Intézetbe történő beolvadással megszűnt. Az
átalakulás kapcsán az Intézet feladatai is jelentősen bővültek, illetve az expanzív, külgazdaság
orientált külpolitika támogatása is nagymértékben növelte az Intézet feladatait. A
korábbiaknál jóval hangsúlyosabb szerepet kapott és kap a KKM protokolláris feladataiban.
Az Intézet önálló gazdasági szervezete (2 fő) az Áht. vonatkozó rendelkezései szerint
megszűnt. 2016. január 01-től a gazdálkodással összefüggő feladatokat a KKM Pénzügyi és
Számviteli Főosztálya látja el.
A cím 2017. évben a kiadásokra fordítható keretösszege nem változik 2016. évhez képest.
A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 1%-a.

Külügyi és Külgazdasági
Intézet cím

Kiadás

Bevétel

2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként

190,0
0,0

2,0
0,0

2017. évi javasolt előirányzat

190,0

2,0

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)
188,0
22
0,0
188,0

22

4. cím: Balassi Intézet
A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a magyarság jó hírének a nemzetek
közösségéhez való eljuttatása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos,
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értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon inneni és túli magyarság
kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a külföldi magyar
intézetek útján – ellátja az alábbi feladatokat:
−
ismerteti és népszerűsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány
eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét
is,
−
figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási és tudományos életét, az egyetemes
magyar érdekekhez és kultúrához való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen
tájékoztatja az érdekelt minisztériumokat és más hazai intézményeket,
−
kapcsolatokat épít ki és ápol külföldi kulturális, oktatási és tudományos
intézményekkel, szervezetekkel, személyiségekkel, segíti az ezek közötti közvetlen
kapcsolatok megteremtését és bővítését,
−
segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli megalapozásához és fejlesztéséhez,
részt vesz a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési
irányelveinek és programjának a kidolgozásában,
−
közreműködik az állam- és kormányközi kulturális, valamint oktatási és tudományos
egyezmények előkészítésében és végrehajtásának megszervezésében,
−
segíti a magyar nyelv, a határon belüli és a határon túli magyar kultúra tanulmányozását
és bemutatását külföldön;
−
közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási
kapcsolatok ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését;
−
közreműködik a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás és kultúra
eredményeinek bemutatásában, az ezt segítő intézményi kapcsolatok ápolásában;
−
együttműködésre törekszik a külföldön élő magyarokkal, azok hivatalos szerveivel,
valamint a hungarológiával és a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó
személyekkel;
−
közreműködik külföldön a Magyarország-kép formálásában, ezzel összefüggésben
együttműködésre törekszik a hazai és a külföldi idegenforgalmi és kereskedelmi
szervezetekkel.
A Balassi Intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési feladatokat
lát el, így különösen:
−
külföldi állampolgárok számára magyar nyelvi, szaktárgyi előkészítő képzések nyújtása,
−
a magyar mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatása a Magyarországon tartózkodó
külföldiek számára,
−
magyar mint idegen nyelv szakszerű oktatására való felkészülés támogatása,
−
közreműködés a határon túli magyar vonatkozású köz- és felsőoktatási támogatási és
pályáztatási feladatok ellátásában,
−
kapcsolattartás a határon túli – részben vagy egészben – magyar oktatási, tudományos
és művelődési szervezetekkel,
−
kétoldalú tárcaközi megállapodások alapján magyar lektorok és vendégtanárok
kiküldése külföldi magyar oktatóhelyekre, felkészítésük és munkavégzésük szakmai
támogatása,
−
magyar nyelvi-hungarológiai képzések szervezése,
−
magyarországi és külföldi hungarológiai kutatások ösztönzése, a kutatási eredmények
megismertetése.
A Balassi Intézet a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elősegítése
érdekében szakkollégiumi rendszert tart fenn és működtet, amely útján ellátja az alábbi
feladatokat:
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a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli magyar hallgatói számára
kollégiumi elhelyezést és szakkollégiumi képzést biztosít, valamint ezzel kapcsolatban
további szolgáltatásokat nyújt.

−

A Balassi Intézet a magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítésével és a határon túli magyar
felsőoktatással kapcsolatos kutatási feladatokat végez, ösztöndíjrendszert tart fenn és
működtet.
A Kormány 481/2015. számú 2015. december 29. napján kihirdetett rendelete értelmében
2016. január 1. napjától a Külföldi Magyar Intézetek működtetését integrálta a Külgazdasági
és Külügyminisztériumba. A Külföldi Magyar Intézetek szakmai felügyeletét továbbra is a
Balassi Intézet látja el.
millió forintban, egy tizedessel

Balassi Intézet cím

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

5 864,0

790,5

5073,5

289

-2 989,7

-282,2

-2 707,5

-105

69,0

0,0

69,0

2 943,3

508,3

2 435,0

Változások jogcímenként:
-

Balassi Intézet – KKM
megállapodás
alapján
kulturális intézetek átadása

Többlet
-

árfolyamváltozás

2017. évi javasolt előirányzat

184

5. cím: Nemzeti Befektetési Ügynökség
A Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) a
magyarországi befektetés-ösztönzés professzionális szervezete, amelyet a Kormány hozott
létre annak érdekében, hogy új befektetéseken keresztül növelje a hazai munkahelyek számát.
A HIPA elsődleges célja ennek érdekében, hogy az országot vonzó befektetési helyszínné
tegye a nemzetközi gazdasági élet szereplői részére és a felmerülő befektetési projekteket
operatív szinten kezelje. A HIPA amellett, hogy kiszolgálja a beérkező befektetői
megkereséseket, a potenciális befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a
magyarországi befektetések számának növeléséhez.
A HIPA a kormányzati célokkal összhangban nyújt teljes körű, gyors és naprakész
információt a magyarországi üzleti – jogi, gazdasági és adózási – környezetről befektetői
ügyfeleknek. Segíti az országon belüli üzleti és kormányzati kapcsolatok kiépítését. Célja,
hogy a külföldi befektetők magyarországi beruházásaikról megalapozott döntéseket
hozhassanak. Az Ügynökség egyablakos rendszerén keresztül a külföldi és hazai beruházók
részletes információkat kapnak a hazai finanszírozású és az EU által társfinanszírozott
programokról.
A HIPA kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, illetve a potenciális befektetők
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felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának növeléséhez,
mellyel összefüggésben befektetés-ösztönző rendezvényeket, fórumokat, roadshow-kat
szervez és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon vesz részt, emellett üzleti delegációkat
fogad és B2B (business-to-business) tárgyalásokat szervez.
Segít partnereinek a beszállítók felkutatásában is, célja, hogy a hazai kkv-k minél nagyobb
szerepet kapjanak a Magyarországon letelepedett integrátorok beszállítói láncában. Ennek
érdekében a HIPA a Kormány stratégiai megállapodási szerződései keretében kezeli a
beszállító-fejlesztési feladatokat, továbbá a minősített járműipari beszállítói adatbázissal
olyan felületet hozott létre, ahol egymásra találhatnak a magyar járműipari beszállítók és az
azokat kereső, úgynevezett integrátorok. A HIPA adatbázisa egyedülálló, mert a regisztráció
olyan kapukon visz keresztül, amelyeket a részt vevő felek igényeihez igazított. Adatbázis
továbbfejlesztésével az érintett cégek egymás közötti gazdasági kapcsolatainak kiépítését és a
hazai kkv-k indirekt exportjának fejlesztését segíti elő.
HIP (Hungarian Investment Projects) program kiemelt befektetési projektgyűjteményt
gondoz, hogy a potenciális befektetők elé megfelelően kidolgozott, pénzügyileg
alátámasztható és befektetési szempontból jól értelmezhető ajánlatok kerüljenek.
Létrehozásra került a Befektetőbarát Településekért Program, amelynek célja, hogy az abban
résztvevő települések megismerjék a befektetők gondolkodásmódját, igényeit, a helyszín
kiválasztásának folyamatát, ezáltal felkészüljenek a befektetők fogadására. A program eddigi
tapasztalatai alapján annak ismétlése, illetve továbbfejlesztése a cél.
Folytatódik a befektetés ösztönzéshez nélkülözhetetlen ipari ingatlan adatbázis fenntartása,
projektekhez kapcsolódó kiajánlás. A telephely adatbázis nagyobb fokú fejlesztését tervezi,
hogy biztosítsa az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálását.
XVIII/05/00 cím

2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás

2 900,0
2 900,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
80,0
2 820,0
150
80,0

2 820,0

150

III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
7/1 Célelőirányzatok
7/1/1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat
A Beruházás ösztönzési célelőirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik
fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás
szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek
Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A
beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési
célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A
célelőirányzat kezelő szerve a HIPA. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.
A korábbi években teljesült kifizetéseket figyelembe véve a 2017. évi forrásigény eléri a 30
milliárd forintot.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

10 366,1

0,0

10 366,1

- a program növekedéséből keletkező
többlet

19 633,9

0,0

19 633,9

2017. évi javasolt előirányzat

30 000,0

0,0

30 000,0

Változások jogcímenként:
Többlet

7/1/2 Kötött segélyhitelezés
Az előirányzat az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a
segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 13. §-ában
foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségekhez
(kötött segélyhitelek) kapcsolódó állami támogatás – kamat- és adományelem támogatás –
finanszírozására szolgál. A kötött segélyhitel program elősegíti a magyar kivitel növekedését,
emellett hozzájárul a Kormány munkahelyteremtés és - megtartás programjához. Mivel a
kötött segélyhitelből nagy volumenű fejlesztési beruházások finanszírozhatók, így a
konstrukció elsősorban a magyar beszállító ipar fejlődését ösztönzi és javítja a konstrukcióban
érintett magyar vállalatok piacra jutási esélyeit az érintett régióban.
Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

579,3

0,0

579,3

579,3

0,0

579,3

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat
7/1/3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
A külgazdasági stratégiának kiemelt célja, hogy a magyarországi kkv-k külpiacra jutását
segítse, az exportban a kkv-k részarányát jelentősen növelje. A hagyományos exportpiacok
szűkülése a magyar gazdaság növekedési pályáját is veszélyezteti, mely az Európán kívüli
exportpiacok fokozott feltárására ösztönöz. A keleti országokba irányuló exportfejlesztés azon
a célkitűzésen alapszik, hogy a hazai vállalkozások is növekvő arányban profitáljanak
exportjukon keresztül a dinamikusan fejlődő gazdaságok importnövekedéséből és
gazdaságfejlesztéséből. Mindemellett nem szabad megfeledkeznünk az afrikai, közép- és délamerikai piaci lehetőségekről, valamint a hagyományos európai piacokon megszerzett
pozícióink megőrzéséről.
A stratégia megvalósítása az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő
Részvénytársaságon, az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt
Felelősségű Társaságon, valamint az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat
Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül valósul meg, az alábbi feladatok ellátása révén:
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−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−

−
−

javaslatot tesz a kereskedelem-fejlesztés közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a
célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer
kialakításának lehetséges irányaira;
részt vesz a külgazdaság-politikai koncepció és a külgazdasági stratégia
végrehajtásában;
segíti a minisztert a kereskedelem-fejlesztési tevékenysége ellátásában;
közreműködik a kereskedelem-fejlesztési szakmai anyagok összeállításában;
közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában;
részt vesz a kereskedelem-fejlesztési elképzelések, programok, koncepciók
kidolgozásában, azok megvalósításában,
a miniszter egyetértésével kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a kereskedelemfejlesztésben érintett kormányzati szervekkel;
szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a kereskedelem-fejlesztési
szakmai kommunikáció szervezésében;
segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését;
előkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt kereskedelem-fejlesztési
tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását;
részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában;
feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel,
érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel;
végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat;
ország-specifikus komplex kereskedelmi szolgáltatásokkal segíti a magyar
vállalkozások külpiaci megjelenését;
ellátja a kereskedelmi célú ország-promóciós feladatokat;
felkutatja az exportlehetőségeket, üzleti partnereket közvetít és üzletember-találkozókat
szervez a magyar vállalkozások számára;
információkat gyűjt és továbbít kis- és középvállalkozók számára export és
tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati
lehetőségekről;
tanácsokat nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a
különféle állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben;
működteti a regionális vállalati és projekt-specifikus adatbázisokat;
gondoskodik exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek
megvalósításáról;
gondoskodik a kereskedelem-fejlesztési szakmai programok, így különösen
szemináriumok, tréningek, workshopok technikai szervezéséről és lebonyolításáról;
tájékoztatást ad a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve
a befektetési és privatizációs lehetőségekről, különös tekintettel a szomszédos
országokra, valamint figyeli a külföldi tendereket;
szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét a
külföldi vásárokon, kiállításokon;
konstrukciókat dolgoz ki a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar
vállalkozások részvételének támogatására;
közreműködik a kis- és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek
feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban
megtelepedett befektetők vonatkozásában;
kezeli az ügyfélkapcsolatokat, ellátja az ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel
összefüggő feladatokat, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitabilitását;
kiválasztja és felkészíti a belföldi akvizíciós partnerhálózatot és a külföldi
partnerirodákat, továbbá felügyeli azok működését.
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A feladatok ellátása az MNKH Zrt.-vel és 100%-os tulajdonában lévő gazdasági
társaságokkal közszolgáltatási szerződés kertében történik. Az előirányzat az MNKH Magyar
Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális átalakításával és költségvetésének biztosításával
összefüggő feladatokra biztosít forrást.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

450,0

0,0

450,0

3 700,0

0,0

3 700,0

-450,0

0,0

-450,0

3 700,0

0,0

3 700,0

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
- Külgazdasági és Külügyminisztérium
felügyelete alá
tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása fejezeti
kezelésű előirányzatról, MNKH Magyar
Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális
átalakításával
és
költségvetésének
biztosításával összefüggő feladatokra
egyéb változások
- egyszeri feladat kivétele
2017. évi javasolt előirányzat

7/1/5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése
Az előirányzat fejezetek közötti átcsoportosítással átadásra kerül a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet részére.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

5 500,0

0,0

5 500,0

-5 500,0

0,0

-5 500,0

0,0

0,0

0,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és
ösztöndíj program működtetésének átadása
a szakmai kezelő EMMI részére
2017. évi javasolt előirányzat

7/1/6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása
Az előirányzat támogatást nyújt egyrészt a KKM továbbképzési és rekreációs feladatainak
elvégzéséhez.
Másrészt a fejezeti kezelésű előirányzat biztosíthatja a fedezetet a Duna Régió Stratégia
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(DRS) nemzeti társfinanszírozását a magyar irányítású területek (PA2, PA4, PA5) „Technical
Assistance” pályázataihoz, és a Duna Régió Stratégia (DRS) „Technical Assistance” pályázati
forráshoz. Továbbá fedezetet nyújt a koordinációs és a Duna Régió Stratégia 2017-es Éves
Fórumához kapcsolódó költségekre, a DRS soros elnökség, a Latin Amerikai Fórum, valamint
a V4 magyar elnökség költségeire.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

780,0

Támogatás
0,0

780,0

Változások jogcímenként:

0,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás

0,0

a
Külgazdaság
fejlesztési
célelőirányzat
fejezeti
kezelésű
előirányzatra, az MNKH Magyar
Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális
átalakításával és költségvetésének
biztosításával összefüggő feladatok

-3 700,0

0,0

-3 700,0

- Az afgán nemzeti biztonsági erők
fenntartásához szükséges pénzügyi
hozzájárulás
fejezeti
kezelésű
előirányzatra

-25,0

0,0

-25,0

- Külföldi magyar emlékek megőrzése
fejezeti kezelésű előirányzatra

-15,0

0,0

-15,0

-250,0

0,0

-250,0

3 700,0

0,0

3 700,0

60,0

0,0

60,0

3,0

0,0

3,0

25,0

0,0

25,0

- V4 magyar elnökség

125,0

0,0

125,0

2017. évi javasolt előirányzat

703,0

0,0

703,0

- kulturális
támogatása
előirányzatra

diplomáciai
fejezeti

projektek
kezelésű

Többlet
MNKH
Magyar
Nemzeti
Kereskedőház
Zrt.
strukturális
átalakításával és költségvetésének
biztosításával összefüggő feladatok
- Duna Régió Stratégia Éves Fórum
- Duna Régió Stratégia soros elnökség
- Latin-Amerikai Fórum

7/1/15 Kulturális diplomáciai projektek támogatása
Az előirányzat támogatást nyújt egyrészt a külképviseleteken megvalósítani tervezett
kulturális és tudománydiplomáciai projektek megvalósításához, az évfordulókhoz kapcsolódó
igényekhez, kulturális és magyar napokhoz, nemzeti ünnepekhez kötődő kulturális
programokhoz, kétoldalú államközi kapcsolatok kerek évfordulóihoz kötődő
rendezvényekhez, nemzetközi fesztiválok, vásárok, kiállítások magyar kulturális
programjainak támogatásához, valamint egyéb a külképviseletek által rendezett kulturális és
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tudománydiplomáciai programokhoz, kiállításokhoz, kiadványok szállításához, kiadványok
(folyóiratok, könyvek, kiállítási kísérő anyagok, CD-k) beszerzéséhez a külképviseletek
részére.
Támogatást biztosít másrészt a külföldi magyar kulturális intézetek szakmai keretéhez. A
481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a külföldi magyar intézetek a külképviseleti
hálózat részeként látják el szakmai feladataikat. Magyarország számára a kulturális
diplomácia az érdekek érvényesítésének különösen hatékony eszköze lehet. A folyamatosan
változó körülményekhez igazodó, jövőbe mutató magyar kulturális országkép
meghatározásához, a magyar kultúra és Magyarország pozícionálásához a világban olyan új
szemléletre és új programtípusok alkalmazására van szükség, amelyek nagyobb hatást
képesek elérni.

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
- Külképviseletek igazgatása címről a
külképviseleteken tervezett kulturális és
tudománydiplomáciai feladataira
- Külgazdasági és Külügyminisztérium
felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása fejezeti
kezelésű előirányzatról a külföldi
magyar kulturális intézetek szakmai
feladataira
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0

400,0

0,0

400,0

250,0

0,0

250,0

650,0

0,0

650,0

7/1/16 Állami protokoll támogatása
A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 89. § (2)
bekezdés g) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért,
valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.
Az előirányzat célja, hogy a protokollfeladatok a lehető legmagasabb színvonalon,
ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával
kerüljenek végrehajtásra.
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat
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7/2/1 Európai Területi Társulások támogatása
Az Európai Unióban egyedülálló módon, Magyarországon 2011 óta nyújtott költségvetési
támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében,
valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés
előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: ETT) a
törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységei érdekében
felmerült kiadásaikhoz, továbbá fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához és
megvalósításához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati
célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban
juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága és fejlődésük a támogatásuk révén
biztosított legyen.
A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító,
szakmailag helytálló, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, együttműködések
valósulhassanak meg. Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb
ETT, a 24 ETT-ből 19-nek a székhelye is Magyarországon található.
A 2014-2020 közötti tervezési időszak új távlatokat és lehetőségeket nyit meg az ETT-k
intézménye előtt. Az Európai Bizottság a kohéziós és regionális politika területén kifejezetten
ösztönzi a tagállamokat az ETT-k, mint együttműködési eszköz és potenciál kiaknázására. A
2017. évi működési támogatás kiemelt fontosságú, mert a 2014-2020 közötti Európai Területi
Együttműködési programok tekintetében a társulások az uniós forrásokra biztos működési
bázissal tudnak pályázni, illetve a támogatásból projekteket tudnak készíteni vagy akár az
önerő egy részét is biztosítani tudják így.
Kormányzati célkitűzés alapján kiemelten fontos a határ menti elszigetelt területek és
együttműködéseik támogatása. Emellett az a tény, hogy Magyarországra Európa-szerte az
ETT-k elkötelezett híveként tekintenek, megkívánja, hogy az ETT-k működési folytonossága
és fejlesztéseik fenntarthatósága költségvetési támogatásból biztosítva legyen.
Az előirányzat pályázati kiírással kerül felhasználásra, amelynek részleteit a miniszter
rendeletben állapítja meg.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

110,0

0,0

110,0

40,0

0,0

40,0

150,0

0,0

150,0

Változások jogcímenként:
Többlet
- feladatok növekedése
2017. évi javasolt előirányzat

7/2/3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása
Az előirányzat támogatást nyújt a Magyarország demokratikus átalakulása során szerzett
tapasztalatok feldolgozásához, közzétételéhez és átadásához. Az előirányzat célja támogatás
nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet részére az éves működési
és fejlesztési kiadások finanszírozására.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

40,0

0,0

40,0

80,0

0,0

80,0

120,0

0,0

120,0

Változások jogcímenként:
Többlet
- feladatok növekedése
2017. évi javasolt előirányzat
7/2/5 Külföldi magyar emlékek megőrzése
Az 15,0 millió forint előirányzat célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek kisebb
összegű rendbetételével, javításával, megóvásával, helyreállításával kapcsolatos
tevékenységek támogatása. A magyar vonatkozású emlékhelyek kialakítását, ápolását és
megőrzését elősegítő és egyúttal a magyarságtudat erősítését szolgáló program támogatását –
különös tekintettel a környező országok területén – tárcánk a 2017. évben újból folytatni
kívánja.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0

- Külgazdasági és Külügyminisztérium
felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása fejezeti
kezelésű előirányzatról

15,0

0,0

15,0

2017. évi javasolt előirányzat

15,0

0,0

15,0

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás

7/2/13 Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása
A Vajdasági Magyar Szövetség 2015 őszére elkészítette a vajdasági magyar közösségek
terület- és gazdaságfejlesztési stratégiáját. A stratégia célja a gazdasági fejlődés és
munkahelyteremtés hosszú távú alapjainak megteremtése a Vajdaságban. E célok
megvalósítása érdekében a magyar Kormány támogatja a vajdasági kis- és
középvállalkozásokat, a kiváló termőföldekkel rendelkező vajdasági gazdákat, illetve a térség
kihasználatlan természeti kincseinek turisztikai célú hasznosítását.
A kormány az 1830/2015. (XI. 21.) kormányhatározat alapján 2016-2018 között 20 milliárd
forint vissza nem térítendő támogatást biztosít pályázatok útján a vajdasági stratégia céljainak
megvalósítására (2016-ban 5 milliárd, 2017-ben 7,5 milliárd, 2018-ban 7,5 milliárd forintot).
Emellett működési támogatást is biztosít az ehhez szükséges intézményrendszer felállításához
és működtetéséhez (2015-ben 80 millió, 2016-ban 150 millió, 2017-től évente 100 millió). A
vissza nem térítendő támogatásra kiírásra kerülő pályázatok körét a 2016-os pályázatok és
igények fogják meghatározni.
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A feladat végrehajtását elrendelő kormányhatározatok:
− A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról szóló
1830/2015. (XI.21.) Korm. határozat,
− A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája
végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1109/2016. (III. 3.) Korm.
határozat.

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
- Vajdasági magyar közösségi területés gazdaságfejlesztési stratégia
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

7 600,0

0,0

7 600,0

7 600,0

0,0

7 600,0

7/2/14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
A Kormány célja a Kárpátaljai magyarság gazdasági fejlődésének és munkahelyteremtésének
támogatása. A Kormány a stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához 2017-ben
5 000 millió forint összegű költségvetési keretet biztosít, vissza nem térítendő támogatás
formájában. A célok végrehajtására 2016-ban felállítandó intézményrendszer működtetéséhez
2017-ben 200 millió forint összegű forrás kerül biztosításra.
Az intézményrendszer fejlesztési központ, illetve területi irodák felállítását és működését
foglalja magába az alábbiak szerint:
−
fejlesztési központ: a támogatások és a hitelek kedvezményezettekhez történő
eljuttatásának biztosítása céljából a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a
magyar Kormány az erre a célra létrejövő, és az ukrán jogrendszer sajátosságait
figyelembe vevő szervezetet (fejlesztési központ) vesz igénybe;
−
területi irodák: a stratégia végrehajtásához kapcsolódó operatív feladatok
megvalósítását a fejlesztési központ által működtetett területi irodák végzik: Ungvár,
Beregszász, Nagyszőlős, Técső, Munkács településeken.
A feladat végrehajtását elrendelő kormányhatározat a kárpátaljai gazdaságfejlesztési
stratégiáról szóló 1189/2016. (IV. 12.) Korm. határozat.

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
Kárpátaljai
gazdaságfejlesztési
stratégia
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

831

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

5 200,0

0,0

5 200,0

5 200,0

0,0

5 200,0

7/2/15 A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) vezetésével és a KKM
iránymutatása alapján elkészült a „Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Vidékés Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2016-2020” c. dokumentum, amit a HMDK április elején
eljuttatott a KKM részére. Jelenleg a dokumentum véleményezése zajlik. A dokumentum
véglegesítésére május során kerülhet sor, majd ezt követően a Kormány jóváhagyásával
elindulhat a Stratégia megvalósítása és az ezt szolgáló intézményrendszer felállítása.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
horvátországi
magyarok
gazdaságfejlesztési stratégia

Kiadás
0,0

500,0
500,0

2017. évi javasolt előirányzat

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,0
0,0

500,0
500,0

7/2/16 Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (MMÖNK) vezetésével és
a KKM iránymutatása alapján elkészült a Muravidék gazdaságfejlesztési programja és
akcióterve, amit a MMÖNK március végén eljuttatott a KKM részére. A dokumentumot a
KKM véleményezte és szakmailag elfogadhatónak találta. A Stratégia megvalósításának
elindítása és az ezt szolgáló intézményrendszer felállítása a Kormány jóváhagyásával
megtörténhet.
Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
Muravidéki
gazdaságfejlesztési
stratégia
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

7/2/17 Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
Az erdélyi gazdaságfejlesztési programhoz új megalapozó stratégia nem született. A KKM
célja, hogy az eddig elkészült stratégiákat alapul véve a határon túli partnerek bevonásával
2016 őszéig meghatározásra kerüljenek azok a konkrét gazdaságfejlesztési célok, amelyek a
2017. évi költségvetésből kerülhetnének támogatásra elsősorban kamattámogatás formájában.
A támogatások folyósításának intézményrendszere szintén 2016 őszéig kerül kidolgozásra a
határon túli partnerekkel együttműködésben, annak érdekében, hogy a támogatások
folyósítása már 2017 elején megkezdődhessen. A kamattámogatásokat kijelölt határon túli
szervezeten keresztül tervezi a KKM lebonyolítani egyúttal kihasználva az OTP bank
fiókhálózatát és az Eximbank kedvezményes hiteleit. A támogatásra javasolt célokhoz és a
lebonyolításért felelős intézményrendszerhez a KKM a Kormány jóváhagyását kéri. Az
erdélyi programot 2017-ben, a területek méretéhez és a magyarok számához viszonyítva,
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kisebb költségvetéssel és teszt jelleggel tervezi a KKM elindítani, amelyre alapozva sokkal
nagyobb méretű programok is megvalósításra kerülhetnek a következő években.

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
- Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

1 000,0
1 000,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 000,0

7/2/18 Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
A felvidéki gazdaságfejlesztési programhoz új megalapozó stratégia nem született. A KKM
célja, hogy az eddig elkészült stratégiákat alapul véve a határon túli partnerek bevonásával
2016 őszéig meghatározásra kerüljenek azok a konkrét gazdaságfejlesztési célok, amelyek a
2017. évi költségvetésből kerülhetnének támogatásra elsősorban kamattámogatás formájában.
A támogatások folyósításának intézményrendszere szintén 2016 őszéig kerül kidolgozásra a
határon túli partnerekkel együttműködésben, annak érdekében, hogy a támogatások
folyósítása már 2017 elején megkezdődhessen. A kamattámogatásokat kijelölt határon túli
szervezeten keresztül tervezi a KKM lebonyolítani egyúttal kihasználva az OTP bank
fiókhálózatát és az Eximbank kedvezményes hiteleit. A támogatásra javasolt célokhoz és a
lebonyolításért felelős intézményrendszerhez a KKM a Kormány jóváhagyását kéri. A
felvidéki programot 2017-ben, a területek méretéhez és a magyarok számához viszonyítva,
kisebb költségvetéssel és teszt jelleggel tervezi a KKM elindítani, amelyre alapozva sokkal
nagyobb méretű programok is megvalósításra kerülhetnek a következő években.

Megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
- Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

1 000,0
1 000,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 000,0

7/3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
7/3/1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
Az előirányzat finanszírozza – az uniós és nemzetközi normák alapján megállapított –
Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi
szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését és forrást biztosít a nemzetközi
szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokhoz is.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

7 460,0

0,0

7 460,0

169,0

0,0

169,0

7 629,0

0,0

7 629,0

Változások jogcímenként:
Többlet
- árfolyam változás hatása
2017. évi javasolt előirányzat
7/3/2 Európai uniós befizetések
A fejezeti kezelésű előirányzat célja Magyarországnak az Európai Unió által működtetett
Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő kötelező hozzájárulás teljesítése.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

4 900,0

0,0

4 900,0

2 566,4

0,0

2 566,4

57,4

0,0

57,4

7 523,8

0,0

7 523,8

Változások jogcímenként:
Többlet
- befizetési kötelezettség növekedése
- árfolyam változás hatása
2017. évi javasolt előirányzat

7/3/3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás
Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási
kötelezettség teljesítése az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához. A hozzájárulás éves
költsége 500.000 USD.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

115,0

Támogatás
0,0

115,0

Változások jogcímenként:

0,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás

0,0

- Külgazdasági és Külügyminisztérium
felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása fejezeti
kezelésű előirányzatról
2017. évi javasolt előirányzat

834

25,0

0,0

25,0

140,0

0,0

140,0

7/4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az OECD és EU tagságból adódó azon politikai
kötelesség, hogy hazánk is hozzájáruljon a nemzetközi közösség kevésbé fejlett országainak
gazdasági-társadalmi felzárkóztatásához, illetve politikai krízisek vagy természeti csapások
által sújtott népeinek megsegítéséhez a nemzetközi fejlesztési együttműködésben és a
nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban való részvétel útján.
A migrációs válsággal való küzdelem közös kötelezettség, amelyre a szolidaritás és felelősség
jegyében egy átfogó stratégiára és határozott erőfeszítésekre van szükség. A migrációs
intézkedések központi eleme a származási-, tranzit- és célországok szorosabb
együttműködése, az embercsempészek elleni fellépés és a migráció kiváltó okainak kezelése a
helyben maradás elősegítésével.
A nemzetközi fejlesztési együttműködési prioritások mentén nyújtott fejlesztési támogatások
arányának növekedése pozitívan befolyásolja Magyarországnak a partnerországokkal
folytatott gazdasági-társadalmi kapcsolatait, így jelentős eszköz lehet a külgazdasági célok
realizálásában.
A humanitárius segítségnyújtás esetében a gyors és hatékony segítség a donorállam pozitív
nemzetközi megítélésén túl a kedvezményezett országgal való kétoldalú kapcsolatokban is
megerősítő hatással bír.
7/4/1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Az előirányzat célja többek között a migrációs válság kezelésében különösen fontos külső
dimenziók megerősítése, amely összhangban van Magyarországnak a válsággal kapcsolatos
álláspontjával, mely szerint a problémát a helyben maradás elősegítésével szükséges kezelni,
amelynek legjelentősebb eszköze a nemzetközi fejlesztési együttműködés.
A multilaterális hozzájárulásokon túl szükséges a magyar külgazdasági érdekek érvényesítése
a nemzetközi fejlesztési szakpolitikán keresztül is.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

13,7

0,0

13,7

- a program növekedéséből keletkező
többlet

36,3

0,0

36,3

2017. évi javasolt előirányzat

50,0

0,0

50,0

Változások jogcímenként:
Többlet

7/4/2 Humanitárius segélyezés
Az előirányzat célja az azonnali, gyors humanitárius segítségnyújtás természeti katasztrófák,
és civilizációs, emberi mulasztásból fakadó krízishelyzetek esetén, katonai konfliktusok
áldozatainak, károsultjainak megsegítése, életmentés és sürgősségi, valamint rehabilitációs
segítségnyújtás a nemzetközi humanitárius jog alapján.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat

7/4/5 Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
A fejezeti kezelésű előirányzat célja Kárpátalja és Nyugat-Ukrajna területén oktatási,
kulturális, művészeti, egészségügyi, szociális intézmények épületeinek állagmegóvása,
korszerűsítése, energiahatékonysági felújítása, valamint a helyi civil közösségek
megerősítése.
Az előirányzat célja továbbá az Európai Unió tevékenységéről szóló tájékoztató rendezvények
szervezése, kiadványok megjelentetése, valamint az Európai Unió és az Ukrajnában működő
külföldi szervezetek közötti kapcsolatteremtés és hosszú távú kapcsolatfenntartás támogatása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat
7/4/6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások
A Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási kötelezettség 2017. évben
már nem áll fenn.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 551,3

0,0

2 551,3

-2 551,3

0,0

-2 551,3

0,0

0,0

0,0

Változások jogcímenként:
egyéb változások
- egyszeri feladat kivétele
2017. évi javasolt előirányzat
7/5 Peres ügyek
A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-el szemben fennálló
jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések,
költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

9,9

0,0

9,9

9,9

0,0

9,9

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat
7/7 Fejezeti tartalékok
7/8 Fejezeti stabilitási tartalék
A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-ét megelőzően nem lehet
felhasználni.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

932,9

0,0

932,9

932,9

0,0

932,9

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat
Központi kezelésű előirányzatok
8/1/1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
Az Eximbank kamatkiegyenlítése előirányzaton 2016. évben tervezett összeg 30,0 Mrd Ft, a
2017. évi költségvetési javaslat 5,0 Mrd Ft-tal kevesebb.
Az Exim Bank a tervezett növekvő forgalom és állomány ellenére a 2017. évi
kamatkiegyenlítési igény csökkenésével számol, amelyet a Bank a mérséklődő
forrásköltségével és a tervezett aktivitásnál kisebb mértékben növekvő költségek miatti
megtakarítással indokol.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2016. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

25 000,0

0,0

25 000,0

25 000,0

0,0

25 000,0

Változások jogcímenként:
2017. évi javasolt előirányzat

III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
A 2017. évi tervezés során nem került beépítésre a Központi Igazgatás költségvetésében a
folyamatban lévő Európai Uniós projektek adott időszakra vonatkozó támogatási
szerződésének összege, mivel az előirányzat módosítására év közben, saját hatáskörben kerül
sor.
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Twinning Program:
Az ikerintézményi (Twinning) program az Európai Unió intézményfejlesztési programja,
melynek célja az uniós vívmányok átvételének, alkalmazásának elősegítése a
kedvezményezett államok közigazgatási rendszerének fejlesztésén keresztül. A Twinning
projektek, mint az intézményfejlesztés alapvető eszközei az előcsatlakozási támogatások
rendszerében, 1998 májusában indultak el. A Twinning projektek egy része az IPA (Instrument
for Pre-Accession Assistance-Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz) és ENI (European
Neighbourhood Instrument- Európai Szomszédsági Eszköz) forrásokból uniós külső
határokon kívüli kedvezményezett országokban valósul meg.
A Program végrehajtását alapvetően az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének
ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő
szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet szabályozza.
A Twinning program nemzeti szinten támogatja a külgazdasági és külpolitikai célok
megvalósulását, a külgazdasági államigazgatás-fejlesztési, kormányzati stratégiák közötti
szinergiák kiaknázását, valamint hozzájárul a magyar közigazgatási gyakorlat, valamint
Magyarország nemzetközi presztízsének növeléséhez, a nemzetközi kapcsolatok
megerősítéséhez is. Az ikerintézményi program kiváló lehetőséget biztosít a fogadó
országokkal való tapasztalatcserére, személyes kapcsolatok kiépítésére. A szakértőket küldő
intézmények részt vehetnek az adott ország közigazgatási gyakorlatának alakításában,
közvetlen információkat kaphatnak annak működéséről. A projektekben résztvevő szakértők
számára szakmai fejlődési lehetőséget nyújt, melyet küldő intézményükbe visszatérve
kamatoztatni tudnak.
Magyarország 2004. május 1. óta tagállami (donor) partnerként vesz részt a programban,
napjainkig összesen 51 db projekt megvalósításának jogát nyerték el hazai intézmények, ezzel
élmezőnybe kerültünk az újonnan csatlakozott tagországok között.
2014 második fele óta a 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdés c) pontja alapján
a Miniszterelnökség utódjaként a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el a Nemzeti
Ikerintézményi Koordinátor feladatait. Más pályázásra jogosult szerv felkérése alapján
esetenként gondoskodik egyes projektek adminisztratív és pénzügyi menedzsment
feladatainak ellátásáról, azaz többek között egy-egy elkülönített devizaszámlán kezeli a
projektek költségvetését és a végrehajtáshoz az EU által biztosított forrást.
A Twinning projektek szerepe minden szakterület szempontjából kiemelkedően fontos. A
KKM jelenleg összesen 2 projekt megvalósításához nyújt adminisztratív és pénzügyi
támogatást, a szakmai megvalósítást végző intézményekkel megkötött megállapodás alapján.
Hasonló megállapodások keretében a 2016. évre a KKM 2 projektet hajtott végre. A projektek
száma a későbbiekben növekedhet, amennyiben további hazai intézmények újabb
pályázatokon nyernek és a KKM-et bízzák meg a pénzügyi lebonyolítással.
A projektek lebonyolításáért a KKM a projektgazda intézménnyel megkötött
megállapodásban rögzített feltételek szerint részesedést kap az ún. Twinning Management
Költség-kompenzációból (TMC), mely a projektben megvalósított szakértői napok után a
megvalósítást végző intézményt illető intézményi díj, mellyel tételesen elszámolni nem kell,
alapelv szerint a Twinning Programmal összefüggő többletfeladatok fedezésére szolgál. TMC
forrásból többek közt a következők finanszírozása indokolt: szükséges humán-kapacitás
növelése, helyettesítés költségei, népszerűsítő rendezvények, kiadványok, információs
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anyagok stb.
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés
indokolása
A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől -5 000 millió
forinttal, bevételi főösszegtől - 100 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:
Kiadások tekintetében:
− 5 500 millió forint csökkenés feladat felülvizsgálat keretében „A Stipendium
Hungaricum ösztöndíjak
és ösztöndíjprogram működtetése” fejezeti kezelésű
előirányzat átadása az EMMI részére,
− a 500 millió forint eltérés a többlettámogatások biztosításából adódik.
Bevételek tekintetében:
− 100 millió forint csökkenés oka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi
igazgatása címen a bevételi előirányzat felülvizsgálata során megállapított valósan
várható bevételi mérték szerepeltetése.
III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében
millió forintban egy tizedessel
Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
címrendi besorolása

Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
megnevezése

Finanszírozott
feladat
megnevezése*

2017. évi
tervezett
kiadás

XVIII/07/02/13

Határmenti
Határmenti
gazdaságfejlesztési
gazdaságfejlesztési
vajdasági
programok programok
támogatása

7 600,0

XVIII/07/02/14

Kárpátaljai
gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása

5 200,0

XVIII/07/02/15

Határmenti
gazdaságfejlesztési
programok

A horvátországi magyarok Határmenti
demokratikus közössége gazdaságfejlesztési
vidékés programok
gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása

500,0

XVIII/07/02/16

Muravidéki
gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása

Határmenti
gazdaságfejlesztési
programok

500,0

XVIII/07/02/17

Erdélyi gazdaságfejlesztési Határmenti
stratégia támogatása
gazdaságfejlesztési
programok

1 000,0

Felvidéki
gazdaságfejlesztési

1 000,0

Határmenti
gazdaságfejlesztési
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I.

A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek
felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását jelöli meg a gazdasági, társadalmi és területi
kohézió erősítése érdekében.
A 2014-2020 közötti időszakban az EU regionális és vidékfejlesztési politikája keretében a
tagállamoknak 11 tématerületre kell összpontosítania saját fejlesztési terveit, amelyek a
következők:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése
Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák
használatának és minőségének javítása
A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és
akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és – kezelés
előmozdítása;
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban
A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás
Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

A 2014-2020 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás - amelynek aláírására- 2014.
szeptember 11-én került sor - azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő
fejlesztési prioritásait. A Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy a Magyarországra az európai
strukturális és beruházási alapokon (ESB) keresztül érkező uniós fejlesztési források (az ún.
ESB alapok) hogyan támogatják az Európai Unió Európa 2020 (EU2020) stratégia
Magyarországra lebontott céljait. A Partnerségi Megállapodás integrálja a Nemzeti Reform
Programot és az EU Tanácsának Országspecifikus Ajánlásait is figyelembe veszi.
A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív programok
rögzítik. Ezek a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi
operatív programok (Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP, Integrált Közlekedésfejlesztési
OP, Környezeti és Energiahatékonysági OP, Terület- és Településfejlesztési OP,
Versenyképes Közép-Magyarország OP, Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, Közigazgatás- és
Közszolgáltatás- Fejlesztési OP), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
forrásainak felhasználását meghatározó Vidékfejlesztési Program, az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap felhasználását meghatározó Magyar Halgazdálkodási Operatív Program, a
Magyarország részvételével zajló európai (nemzetközi) területi együttműködési programok,
és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) a humán tőke
növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni a
célok megvalósításához az alábbi hat fő beavatkozási irányon keresztül:
–
–
–

Társadalmi felzárkózás
A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése
Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések
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–
–
–

A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentésére
A munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel
rendelkezők számának növelése
Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók
körében és a kutatás-fejlesztésben

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP)
Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető
fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló
kísérő intézkedésekkel. Az Operatív Program az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két
lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat
tartalmazó változat mentén készült.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP)
Az operatív program átfogó szakmai tartalma: Magyarország a 2014-2020-as programozási
időszakban az 1. és a 2. prioritások keretében tervezi a közigazgatás és a közszolgáltatási
szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani, valamint a 3. prioritás keretében a technikai
segítségnyújtás forrásokat biztosítani.
Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív
terheinek csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és
elektronizálásának megvalósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés
megerősítése a közszolgáltatásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek
megfelelő emberi erőforrás menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok
átláthatóságának, valamint a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált
és ügyfélközpontú információs bázisának fejlesztéseit fedi le. A KÖFOP 1. és 2. prioritása
esetében elsősorban országos kihatású projektek valósulnak meg, amelyek Középmagyarországi régióra eső finanszírozását a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program biztosítja.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) az EU
források felhasználásának irányadó stratégiai dokumentuma a gazdaságfejlesztés területén,
amely Magyarország Budapesten és Pest megyén (KMR) kívüli területein megvalósuló
fejlesztéseket támogat.
A program fő célkitűzése, hatóköre a hazai kis- és középvállalkozások
versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott
értékének, profitjának növekedése a gazdaság és a foglalkoztatás növekedésének alapja, amit
a program nyolc prioritása segít, finanszírozva többek között a kkv-k termelési
kapacitásbővítő fejlesztéseit, kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeit, infokommunikációs
és energiahatékonysági fejlesztéseit, foglalkoztatás-bővítését, a szakképzett munkaerő
rendelkezésre állását, valamint hálózatos turisztikai fejlesztéseket. A GINOP 8. prioritása a
visszatérítendő forrásokat tartalmazza, amely keretében a GINOP egyéb prioritásaiban
elérhető vissza nem térítendő konstrukciókat kiegészítő pénzügyi eszközök érhetők el.
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Magyarország
(és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Partnerségi Megállapodásban
megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére
épülő gazdasági növekedést szolgálja. Az IKOP a Partnerségi Megállapodás prioritásait a
következőképpen szolgálja:
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–
–
–

A gazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásuk
fokozását közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével.
A foglalkoztatás növelését közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a
földrajzi mobilitás növelésével.
Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelését közvetlenül a közösségi közlekedés és a
környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével.

A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását közvetetten a
regionális, városi-elővárosi közlekedés korszerűsítésével.
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban KEHOP)
beavatkozásai elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának
erősítését szolgálják, ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés
elősegítéséhez is.
A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás
bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú
változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.
Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és
beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális
céloknak kell érvényesülniük:
–
–
–
–

klímaváltozás
kedvezőtlen
hatásainak
megelőzése
alkalmazkodóképesség javítása;
erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

és

mérséklése,

az

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP)
A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják.
Összhangban a Nemzeti Reform Programban (NRP) és a Partnerségi Megállapodásban (PM)
rögzítettekkel az alábbi EU2020 stratégiai célokhoz járul hozzá:
–
–
–

foglalkoztatás növelése;
éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás;
küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen.

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP)
A Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) KMR
területén felhasználandó fejlesztési forrásait, valamint a részben ágazati operatív
programokból megvalósítandó országos hatású fejlesztések, projektek KMR területre
arányosított forrásait tartalmazza.
A VEKOP a rendelkezésre álló támogatási forrásokat három stratégiai cél mentén
koncentrálja:
–
–
–

a regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése (tudásgazdaság,
innováció, vállalkozói környezet, a kis- és középvállalkozások fejlesztése, turizmus,
infokommunikációs beruházások támogatása),
a foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni
gyermekellátást biztosító intézmények, foglalkoztatás növelését támogató programok,
oktatási és képzési rendszerek fejlesztése),
a versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi fejlesztések
egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében (a lakosság és a közlekedés
energiahatékonyságának növelése, település rehabilitációs fejlesztések, társadalmi
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együttműködés erősítése, a közigazgatás és közszolgáltatások működésének javítása,
természetvédelem).
A svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról az Európai Bizottság és Svájc
2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 10
újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként- összesen 1
milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130 738 000
svájci frank, melyből 32 egyedi projekt, 2 pályázati alap, 1 ösztöndíj alap, és 1 kockázati tőke
alap megvalósítása folyik négy célterületen, melyek a következők:
1.

Biztonság, stabilitás, reformok

2. Környezetvédelem és infrastruktúra
3. A magánszektor támogatása
4. Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés.
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára szóló
Együttműködési Megállapodások Magyarország és a donor államok (Norvégia, Izland,
Liechtenstein) között 2011 őszén kerültek aláírásra. A támogatások átfogó célja a gazdasági
és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a Magyarország és a donor országok
közti kétoldalú kapcsolatok erősítése. Ezek értelmében az EGT Finanszírozási
Mechanizmusok keretében Magyarország 70,1 millió euró, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus keretében 83,2 millió euró támogatásra jogosult, mely összegek 7,5%-a
azonban a donor országok menedzsment költségeit fedezi, így a teljes nettó hozzájárulás
141,8 millió euró.
Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP)
A Program az agrárium, illetve a vidéki szereplők megerősítését célozza, felismerve
katalizátor szerepüket hazánk fejlődésében. A program elsődlegesen a mikro-, kis- és
középvállalkozások támogatásával a munkaerő-igényes ágazatok beruházásaira – mint például
a kertészet, az állattenyésztés, élelmiszeripar – helyezi a hangsúlyt, a környezeti
változásokhoz való alkalmazkodás figyelembe vételével.
Az EMVA 2014-2020 programozási kerete Magyarország számára az 1305/2013/EU rendelet
alapján 3 455,3 millió euró. A célterületek a következők
KKV-k kiemelt támogatása
Gazdaságfejlesztés preferálása
Élelmiszeripar támogatása
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP)
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program célja a Halászati Operatív Program által
megteremtett termelői bázisok további fejlesztése a halgazdálkodási KKV-k
versenyképességének fokozása. 2016-ban a halmarketing és promóció, kutatói és haltermelői
innovációs együttműködés, továbbá akvakultúra termelői beruházások, adatgyűjtés és a
halastavi környezetgazdálkodási program támogatása témákban tervez meghirdetni pályázati
felhívást az Irányító Hatóság.
A program újdonsága, hogy a 2007-2013-as időszakhoz képest hangsúlyosabban kerülnek elő
a foglalkoztatási, a környezetvédelmi, fenntarthatósági és az energiahatékonysági
szempontok. CLLD Közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a támogatási intenzitás 10
százalékponttal növekedhet. A MAHOP-ban kibővített monitoring rendszer és
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adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a kedvezményezettekre. Európai szintű közös
indikátorok bevezetésére kerül sor. A korábbi tengelyek és régiók szerinti felosztás
megszűnik.
A 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok esetében a Kormány
1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség feladata a határon átnyúló
programok intézményrendszereinek kiépítése, a magyar álláspont kidolgozásának
koordinációja és annak képviselete a szomszédos országok releváns hatóságaival folytatott
tárgyalásokon.
Az intézményrendszeri tárgyalások során kialakult döntés értelmében a Miniszterelnökség a
Magyarország-Horvátország és a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési
Programok, valamint a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló
Együttműködési Program (HU-RO-SK-UA) esetében lát el irányító, illetve nemzeti hatósági
feladatokat a programok Európai Bizottság általi elfogadását követően, míg a SzlovákiaMagyarország, a Románia-Magyarország, a Szlovénia-Magyarország és az AusztriaMagyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programokban nemzeti hatósági feladatokat
végez.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós, halászati és közös
agrárpolitikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált
előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza.
Az EU költségvetésének legnagyobb részét kitevő Európai Strukturális és Beruházási
Alapokon (ESB-alapokon) olyan reformokat hajtottak végre, amelyek a kohéziós politika
valódi „zöldülése” felé vezetnek, és biztosítják a beruházások fenntarthatóbb és nagyobb
részvétellel zajló tervezését és megvalósítását a helyi és regionális fejlesztésben, az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságban, a foglalkoztatásban és a társadalmi részvételben.
Az előző időszakhoz képest nagyobb szerepet kapnak az ESB-alapokban a tisztességes
munkába, a szegénység és kirekesztettség elleni harcba, valamint a diszkriminációellenes
intézkedésekbe történő beruházások. Az új Kohéziós Alapnak és az Európai Regionális
Fejlesztési Alapnak szintén többféle zöld beruházási lehetőséget kell kínálnia: a CO2
kibocsátási célokra fordítandó minimális részesedés biztosítja, hogy az eddigieknél több pénzt
fektessenek be a megújuló energia és energiahatékonyság népszerűsítésébe.
Az ESB-alapok egyik fontos eleme a partnerségi alapelv, amelyet a törvényileg kötelező
érvényű Partnerségi Elvről Szóló Európai Magatartási Kódex is alátámaszt, és számos
követelményt ír elő a partnerek bevonásával kapcsolatban. Ennek az alapelvnek azt kell
biztosítania, hogy a regionális és helyi hatóságok, társadalmi és gazdasági partnerek, valamint
a civil társadalom és a civil szervezetek aktívan részt vegyenek a stratégiai tervezésben és
döntéshozatalban a finanszírozási programok előkészítése, megvalósítása, ellenőrzése és
értékelése során.
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A civil szervezetek, helyi fejlesztési hálózatok és vidéki vállalkozások továbbra is jogosultak
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatására; a 2014-2020 közötti
időszakban az EMVA 30%-át olyan intézkedésekbe fektetik be, amelyek magukban foglalják
a biogazdálkodást és mezőgazdasági környezetet; a rövid élelmiszerellátási láncok érdekében
létrejövő együttműködési projektek helyet kaptak a finanszírozott tevékenységek között.
A XIX. fejezet 2017. évi kiadási előirányzata 2 169 974,2 millió forint, amely a 2016. évi
eredeti előirányzathoz – 1 401 323,8 millió forint – viszonyítva 768 650,4 millió forinttal
magasabb. A 2017. évi bevételi előirányzat 1 533 447,2 millió forint, amely a 2016. évi
eredeti előirányzathoz – 862 066,6 millió forint – viszonyítva – 671 380,6 millió forinttal
több. A támogatási előirányzat 2017. évben 636 527,0 millió forint, amely a 2016. évi
előirányzatnál – 539 257,2 millió forint – 97 269,8 millió forinttal több.
A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási
Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci-Magyar
Együttműködési program által finanszírozott programokhoz, projektekhez kapcsolódó
központi költségvetési támogatás az adott program/projekt szempontjából elszámolható
költségek kiadásainak, illetve a jogszabályi környezet alapján kötelezően biztosítandó egyéb
kiadásoknak a fedezetére szolgál. A fenti előirányzatokból kerül biztosításra a központi
költségvetési szerv kedvezményezett esetén támogatott projektek önrésze, amennyiben a
pályázati- vagy kiemelt tervezési felhívásban a támogató az elszámolható kiadások
tekintetében az önrész biztosítását írja elő. A jogosultághoz szükséges még, hogy a központi
költségvetési szerv a támogatandó tevékenységet a létrehozásáról rendelkező jogszabályban
(határozatban) és/vagy az alapító okiratban rögzített szakmai alapfeladatként lássa el, vagy a
támogatandó fejlesztést e szakmai alapfeladat ellátásának érdekében kívánja megvalósítani.
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millió forintban, egy tizedessel

XIX. Uniós fejlesztések fejezet előirányzatai
Előirányzatok megnevezése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

ETE HU-SER

260,3

232,9

27,4

ETE HU-CRO

225,6

148,3

77,3

ENPI HU-SK-RO-UA

253,0

241,0

12,0

2 581,0

2 077,0

504,0

11 500,0

8 506,5,0

2 993,5

SKHU ETE program

3 957,0

0,0

3 957,0

ROHU ETE program

8 721,4

0,0

8 721,4

HU-SER IPA program

2 567,9

0,0

2 567,9

793,2

0,0

793,2

2 171,3

0,0

2 171,3

SI-HU ETE program

305,7

0,0

305,7

HU-SK-RO-UA ENI programok

224,9

0,0

224,9

560 310,0

532 040,5

28 269,5

67 868,3

24 634,0

43 234,3

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

220 659,8

152 113,2

68 546,6

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

451 384,4

259 388,0 191 996,4

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP)

359 600,0

222 952,0 136 648,0

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

154 144,4

115 608,4

38 536,0

60 112,1

33 999,0

26 113,1

8 560,0

7 276,0

1 284,0

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás

437,5

0,0

437,5

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit
Kft uniós feladatainak támogatása

900,0

0,0

900,0

4 926,4

0,0

4 926,4

Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

10 000,0

0,0

10 000,0

Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

30 831,8

0,0

30 831,8

0,0

0,0

0,0

Uniós programok árfolyam-különbözete

100,0

0,0

100,0

Fejezeti stabilitási tartalék

476,3

0,0

476,3

203 350,2

172 847,7

30 502,5

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

1 626,7

1 382,7

244,0

Vidékfejlesztési és halászati programok technikai
segítségnyújtása

1 125,0

0,0

1 125,0

XIX. Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:

2 169 974,2

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014

HU-CRO ETE program
AU-HU ETE program

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP)

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
(KÖFOP)
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
(RSZTOP)

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

Uniós programok ÁFA fedezete

Vidékfejlesztési Program
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1 533 447,2 636 527,0

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1 Intézményekkel történő feladatellátás
A 2014. évi intézményrendszerben bekövetkezett változások és kormányzati szerkezet
átalakítások eredményeként az Uniós fejlesztések fejezet 2017. évben intézményi
előirányzattal nem rendelkezik.
III.2 Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (GFP IH) gondoskodik a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) eredményes, hatékony
megvalósításáról és az operatív program jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és
adminisztratív, irányításáról. A GFP IH szervezetileg a Nemzetgazdasági Minisztérium alá
tartozik. A 2017. évre tervezett létszám 839 fő, amelyből 816 uniós szakmai és 23
funkcionális.
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEP IH) gondoskodik, az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program (RSZTOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az
operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív,
irányításáról. A HEP IH az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül működik. A 2017. évre
tervezett létszám 715 fő, amelyből 635 uniós szakmai és 80 funkcionális.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (KEHOP IH)
gondoskodik az operatív programok eredményes, hatékony megvalósításáról és a
jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról; valamint
ellátja a Kohéziós Alap Irányító Hatóság teendőit. A KEHOP IH szervezetileg a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium alá tartozik. A 2017. évre tervezett létszám 412 fő, amelyből 347
uniós szakmai és 65 funkcionális.
A Közigazgatás Reform Programok Irányító Hatósága (KÖZIG IH) gondoskodik a
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) eredményes,
hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai,
pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A KÖFOP IH a Miniszterelnökségen belül
helyezkedik el. A 2017. évre tervezett létszám 78 fő uniós szakmai.
A Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága (KÖZOP IH) a 2014-2020
programozási időszakban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő
szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A KÖZOP IH a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumon belül működik. A 2017. évre tervezett létszám 134 fő, amelyből 114 fő az
uniós szakmai és 20 fő funkcionális.
A Regionális Fejlesztés Programok Irányító Hatósága (RFOP IH) gondoskodik a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) eredményes, hatékony megvalósításáról, és az
operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív,
irányításáról. Az RFOP IH a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik. A 2017. évre
tervezett létszám 204 fő, amelyből 199 uniós szakmai és 5 funkcionális.
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A Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya (NEP
VF) ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program tekintetében a
Nemzeti Kapcsolattartó személyéhez fűződő szakmai feladatokat, az INTERREG Közösségi
Kezdeményezés programok tekintetében irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat; a
strukturális alapok 3. célkitűzése szerinti területi együttműködési programok tekintetében a
közös irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatokat, az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
együttműködéshez kapcsolódó programjai tekintetében közös irányító hatósági feladatokat a
Svájci Hozzájárulás program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait.
A Miniszterelnökség Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatósága
gondoskodik a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP), míg a Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága a Vidékfejlesztési Program (VP) uniós és nemzeti
jogszabályoknak megfelelő, eredményes és hatékony végrehajtásáról. A 2017. évre tervezett
létszám 159 fő uniós szakmai.
III.3 Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
A Fejezet jellemzően több év előirányzatait terhelő programokat finanszíroz. A
kötelezettségválallási kereteket az uniós megállapodások tartalmazzák, amely alapján a
költségvetési törvény mellékletében feltüntetésre kerülnek az Uniós kötelezettségvállalási
keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra.
III.4 Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
III.4.1 Egyéb Uniós előirányzatok
III.4.1.1 Európai Területi Együttműködés 2007-2013
Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program:
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
247,5
12,8
260,3

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
229,5
18,0
3,4
232,9

9,4
27,4

A 2007-2013 időszakra vonatkozóan 2017-ben kizárólag TA kifizetésekre kerül sor, normál
projektek kifizetéseire már nem. Tervezésünk szerint a még ki nem fizetett TA támogatások
60%-a lesz kifizetve 2016-ban és 40%-a lesz kifizetve 2017-ben. Ez alapján a 2007-2013-as
időszakra tervezett 2017. évi kifizetés összege 232,9 millió forint IPA forrás és az ahhoz
tartozó 27,4 millió forint társfinanszírozási összeg.
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Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program:
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
631,5

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
558,6
72,9

-405,9

-410,3

4,4

225,6

148,3

77,3

A programban a 2017. évi költségvetés tervezéskor leszerződés alatt áll 4 db projekt
költségvetésének megemelése, fennmaradt ERFA forrás terhére. Ezeknek a leszerződött
ERFA összegeknek egy része várhatóan 2017-ben kerülhet majd kifizetésre. A hazai
támogatás összege így ezen program esetén két részből tevődik össze. Egyrészt a fenti
megemelt költségvetésű projektekhez kapcsolódó hazai társfinanszírozás tervezett összegéből
(0,7 millió forint), másrészt a TA hazai társfinanszírozási részének tervezett összegéből (76,6
millió forint). A hazai támogatás teljes tervezett összege a fentiek alapján összesen 77,3 millió
forint.
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program:
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
716,2

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
685,3
30,9

-463,2

-444,3

-18,9

253,0

241,0

12,0

A tervezett kiadás kb. 1/3-ad része várhatóan két záró normál projekt, illetve kb. 2/3-ad
részben TA kifizetésekből fog származni 2017-ben. A futó nagy projektek magyar partnerei
számára történő második időszakra vonatkozó hazai társfinanszírozási egyenleg kifizetése
valószínűleg átcsúszik 2017-re, ami a hazai támogatás igény összegében jelentkezik. A
tervezett bevétel összegére jelentős hatással bír, hogy TA projektek 100%-ban uniós forrásból
kerülnek finanszírozásra.
III.4.1.2 Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
7 180,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
6 679,0
501,0

-4 599,0

-4 602,0

3,0

2 581,0

2 077,0

504,0

A Svájci Hozzájárulás programban a projektek jelentős részének az elszámolhatósági
határideje véget ér 2016-ban és a hátralévő kifizetések nagyobb része, számításaink szerint,
még idén megtörténik. A projektek indulásakor központi költségvetésből kifizetett előlegek
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elszámolása és visszatérítése a svájci donortól válik egyre jelentősebbé a program vége felé
közeledve.
III.4.1.3 EGT és Norvég Finanszírozás Mechanizmusok 2009-2014-es időszaka
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
9 000,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
7 650,0
1 350,0

2 500,0
11 500,0

856,0
8 506,5

1 643,5
2 993,5

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 időszakáról szóló
együttműködési megállapodások az alábbi, jelenleg a Miniszterelnökség, mint Nemzeti
Kapcsolattartó (a továbbiakban: NK) felelősségi körébe tartozó támogatási területeket
nevesítették, a zárójelben feltüntetett támogatási keretösszegekkel:
EGT FM:
–
–
–
–
–

Energiahatékonyság (keret: 9 896 471 euró)
Megújuló energia (keret: 9 071 765 euró)
Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok (keret: 13 195 294 euró)
Kulturális és természeti örökség védelme és megújítása (keret: 14 844 706 euró)
Ösztöndíjak (keret: 3 504 118 euró)

Norvég FM:
–
–
–
–
–
–
–

Zöld ipari innováció (keret: 26 917 647 euró)
Kétoldalú kutatási együttműködés (keret: 28 385 882 euró)
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés (keret: 12 724 706 euró)
Népegészségügyi kezdeményezések (keret: 19 576 471 euró)
Mindkét FM-hez kapcsolódóan:
Technikai segítségnyújtás (összes keret: 2 299 500 euró)
Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja (összes keret: 766 500 euró)

Az NK felelősségi körébe tartozó programterületek esetén a donor országok által nyújtott
támogatás a program elszámolható költségeinek 85%-át jelenti, vagyis 15% nemzeti
társfinanszírozás nyújtása szükséges. A donorokkal való elszámolás négyhavi periódusokban
történik.
A 2014. év során azonban a fejlesztéspolitikai intézményi változások kapcsán a donorokkal
kialakult vitás helyzet, valamint a donoroldali kifizetések 2014. május 9-i felfüggesztése miatt
csak három programterületen – Zöld ipari innováció, Ösztöndíjak, Kapacitásfejlesztés és
intézményközi együttműködés – indulhatott meg a tényleges végrehajtás, amelynek
finanszírozása átmenetileg teljes egészében a magyar államháztartás keretein belül történt; a
kormányzat a projektek végrehajtása tekintetében helytállt. Az ez idő alatt felmerült költségek
donor fél felé történő utólagos elszámolása jelen tervezés időpontjában még folyamatban van,
de valószínűsíthető, hogy az elszámolt költségek 85%-a a legtöbb program tekintetében a
donor féltől lehívható lesz.
2015 végén a donor fél és a magyar kormányzat között a programok folytatásáról szóló
tárgyalások sikeresen befejeződtek, és sor került a jogi-szabályozási-szervezeti környezet
átalakítására is, azonban több programterület tekintetében még a jelen tervezés időpontjában
is tart a program megállapodások és program végrehajtási megállapodások módosítása.
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Tekintettel arra, hogy az újrainduló programterületeken még nem kerültek meghozatalra a
projektekhez
kapcsolódó
támogatói
döntések,
a
projektekhez
kapcsolódó
kötelezettségvállalások jelentős része nem születhetett meg. A fentiekben felsorolt
bizonytalansági tényezők miatt a pontos, részletes számításokkal alátámasztható tervezés
továbbra sem lehetséges.
A szabályozás alapján a projektek végrehajtásának határideje 2016. április 30., de bizonyos
feltételek teljesítése esetén lehetőség van az egyes projektek megvalósításának 2017. április
30-ig történő meghosszabbítására. Ezt a Nemzeti Kapcsolattartó kezdeményezi, azonban
donor jóváhagyás szükséges, ami a támogatások, így a kiadási és bevételi oldal alakulását, és
a programterületek előrehaladását is jelentősen befolyásolja.
A mechanizmusok újraindítása érdekében lefolytatott tárgyalások keretében világossá vált,
hogy a donorok két programterület – a Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, illetve a
Kétoldalú kutatási együttműködés program – megvalósítását nem támogatják, így az ezen
programokra előirányzott keret lehívásával nem számolhatunk. A teljes programozási
időszakra irányadó (310,3 forint/eurós tervezési árfolyamon számítva) 43 809,1 millió
forintos keretből kiindulva a két nem megvalósítható programra előirányzott keret – 12
902,64 millió forint – lehívásával nem számolhatunk. A maradék – 30 906,46 millió forint –
keretből kiindulva, azt a támogatásként mindeddig kifizetésre került összeggel – 3 286,68
millió forinttal – csökkentve fennmaradó keret hátralévő évekre való szétosztásával tudunk
kalkulálni tervezéskor, figyelembe véve a 2016. évi előirányzat összegét, 9 000 millió
forintot, valamint az elszámolhatóság végső határidejét, 2018. augusztus 31-ét.
A projektvégrehajtáson kívül a minden programhoz kapcsolódó, program- és nemzeti szintű
költségeket – így a végrehajtást lebonyolító intézmények finanszírozásával kapcsolatban
felmerülő ún. program menedzsment költségeket, a nemzeti kapcsolattartói, igazoló hatósági
és ellenőrzési hatósági feladatok végrehajtása során felmerülő, a Technikai Segítségnyújtás
keretből finanszírozott költségeket, valamint a finanszírozási mechanizmusok végrehajtását
szolgáló egyéb komponenseket (kétoldalú kapcsolatok nemzeti és programszintű alapja,
komplementer költségek stb.) – szükséges finanszírozni 2017 folyamán. A nemzeti szintű
zárás végső dátuma 2017. december 31., de a Technikai Segítségnyújtás keretének
igénybevételére 2018. augusztus 31-ig van lehetőség.
III.4.2 A 2014-2020. programozási periódusban rendelkezésre álló kohéziós források
III.4.2.1 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
308 420,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
294 541,1
13 878,9

251 890,0
560 310,0

237 499,4
532 040,5

14 390,6
28 269,5

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kiadási számainak tervezésekor
figyelembe vettük a kormány elvárását, hogy az összes felhívást 2017. június 30-ig meg kell
hirdetni. A 2016-ra tervezett, de várhatóan csak 2017-ben meghirdetendő felhívásokkal is
számolva 2017-ben 25 felhívás meghirdetését tervezzük, az alábbi keretösszeggel:
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Prioritás
GINOP 1.
GINOP 2.
GINOP 3.
GINOP 4.
GINOP 5.
GINOP 6.
GINOP 7.
GINOP 8.

2017-ben meghirdetendő felhívások
kerete (milliárd forintban)
186,02
264,78
31,90
0
89,48
21,54
21,80
61,12

2017-ben meghirdetendő felhívások
darabszáma
5
4
4
0
4
3
1
4

A már megjelent és tervezés alatt álló felhívások keretösszegét figyelembe véve 2017. év
végéig 2.038,38 milliárd forintos kötelezettségvállalás megtételét tervezzük.
A tervezés során azzal számoltunk, hogy számlás kifizetés elsősorban a 2014-ben GINOP 5.
és GINOP 1. prioritás keretében meghirdetett felhívásoknál valamint a 2015. évben és a 2016.
I. félévben meghirdetett felhívásoknál várható. Az eddigi tapasztalatok alapján a
kedvezményezettek többsége él a halasztott önerő lehetőségével, ezért a tervezés során ezt is
figyelembe vettük és úgy kalkuláltunk, hogy a projektek első szakaszában várható nagyobb
összegű kifizetés, a projektek második felében elsősorban a halasztott önerővel és az előleggel
fognak elszámolni.
Előleg kifizetést minden olyan konstrukciónál terveztünk, ahol a felhívás 2017. I.
negyedévének végéig megjelenik és lehetőség van előleg igénylésére.
GINOP8. prioritásnál költségtérítés előleggel számoltunk valamint a termékeknél számlás
kifizetéssel.
A GINOP-ban az egyetlen szakaszolt projekt az ELI, melyre 40,052 milliárd forint
kötelezettséget vállaltunk 2015-ben. A szerződéskötés megtörtént a kifizetések megindultak.
A projektre 10,5 milliárdos számlás kifizetést terveztünk 2017. évben.
A bevétel tervezése során figyelembe vettük, hogy teljes költség alapú elszámolás lesz, ezért
egyes prioritásoknál, ahol csak kkv finanszírozás várható, nem is számoltunk hazai
költségvetési forrással. A bevételek kalkulációja során figyelembe vettük a kezdeti és éves
előfinanszírozás összegét valamint azzal számoltunk, hogy a state aid előleg bizottsággal
történő elszámolása megtörténik.
A program újdonsága a pénzügyi eszközök rendkívül magas összege és a GINOP hatalmas
mérete (forráskeret), amely a következő prioritások keretében kerül felhasználásra.
–
–
–
–
–
–
–
–

Kkv-k versenyképességének javítása,
Kutatás-fejlesztés és innováció,
Infokommunikációs fejlesztések,
Energia,
Foglalkoztatás,
Versenyképes munkaerő,
Turizmus,
Pénzügyi eszközök.

1. Prioritás: Kkv-k versenyképességének javítása
A prioritás céljai: Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése. A kkv-k növekedési
lehetőségeinek megteremtése növekedési potenciállal rendelkező, nem kutatáshoz köthető
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innovációt végző kkv-kon keresztül. Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése
vállalkozások együttműködési intenzitásának növelésén keresztül, különös tekintettel az
export tevékenységet végző cégekre.
2017. évben 97 345,7 millió forint támogatás kifizetését tervezzük a prioritás keretein belül.
Előleg és számlás kifizetés egyaránt terveztünk. A teljes költség alapú elszámolás és a
kedvezményezetti kör figyelembe vételével úgy számoltunk, hogy a teljes kiadásra jutó
bevételt le tudjuk hívni a Bizottságtól.
2. Prioritás: Kutatás technológia-fejlesztés és innováció
A prioritás céljai: K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások
körében. Stratégiai K+I hálózatok számának növelése a K+F tevékenységet folytató
vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő
szervezetek) között. A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizont 2020 részvétel a
közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek), valamint a
vállalkozások körében.
A K+I projektek kifizetésének felfutása a projektek jellegből adódóan lassabb, ezért főleg
előleg kifizetésre számítunk. A prioritás kereteiben belül finanszírozzuk az egyetlen
szakaszolt GINOP-os projektet, itt számolunk számlás kifizetéssel is. Összességében 93 285,1
millió forint kifizetéssel számoltunk.
3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések
A prioritás céljai: Az IKT szektor termékesítési képességének növelése. Infokommunikációs
megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások körében. Az NGA fehér foltok
csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése, nagy
sávszélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél.
A prioritás keretében 46 145,1 millió forint kifizetését tervezzük.Ez az egyetlen prioritás, ahol
a számlás kifizetés várhatóan meghaladja majd az előleg kifizetés összegét.
4. Prioritás: Energia
Az alacsony széndioxid-kibocsátású termelés terjedésének előmozdítását a 4-es tematikus
célkitűzés alá tartozó intézkedések megvalósítását tartalmazza. A károsanyag-kibocsátás
csökkentése alapvető környezetvédelmi feladat, mely egyrészt magában foglalja a
vállalkozások és közintézmények energia hatékonyságának javítását különös tekintettel a
megújuló energia felhasználás arányának növelésével párhuzamosan végezve. Tekintettel az
energiahatékonyságban mutatkozó évtizedes elmaradások mértékére, szükséges az
épületállomány felújítása, az ipari termelés során alkalmazott gépek és berendezések túl
magas energiaintenzitásának javítása, az alacsony károsanyag-kibocsátást biztosító termelési
és építkezési technológiák terjesztése a fenntartható fejlődés biztosításának és a külső
energiafüggőség csökkentésének első számú alapfeltételéhez.
A cél a vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek
összesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások
alkalmazásának növelése által.
A prioritás keretében egyetlen felhívás megjelenését terveztük 59,45 milliárd forintos
keretösszeggel. Elsősorban előleg kifizetéssel számoltunk. 2017-re 28 150,0 millió forint
kifizetését terveztük.
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5. Prioritás: Foglalkoztatás
A „Foglalkoztatás” prioritás a foglalkoztatás bővítését a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a
nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével támogatja, ezzel kiegészítve a többi
prioritás munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A
tervezett intézkedések elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes
álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók
alkalmazkodóképességének javítását célozzák komplex eszköztárral.
A konstrukció keretében 79 159,2 millió forint kifizetéssel számoltunk. A prioritás keretében
elsősorban a kiemelt projekteknél számolunk jelentősebb összegű számlás kifizetéssel,
előleget a kisebb projekteknél terveztünk.
6. Prioritás: Versenyképes munkaerő
A „Versenyképes munkaerő” prioritási tengely a munkaerő-kínálat fejlesztését támogatja
egyrészt a kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési
rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a
munkaerő-kínálat rövid- és hosszú távon egyaránt jobban igazodjon a gazdaság munkaerőkeresletéhez, segítse a növekvő gazdaság munkaerő-igényének kielégítését, hozzájáruljon a
versenyképesség javításához.
A kifizetés tervezése során elsősorban előleg kifizetésre számítunk.
A tervezett kifizetés 35 065,4 millió forint, elsősorban előleg kifizetésre számítunk.
7. Prioritás: Turizmus
A prioritástengely fókuszában a kulturális és természeti erőforrások védelme és gazdasági
hasznosíthatóságának növelése áll. A Partnerségi Megállapodás alapján a következő célokat
feleltethetjük meg a prioritástengely intézkedéseihez:
Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme,
bemutathatóságának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontokkal.
A vidéki térségek környezeti értékeinek és épített, kulturális örökségének, közjóléti
potenciáljának és környezeti szolgáltatásainak közösségi célra történő hasznosítása és
megőrzése.
Jelentősebb összegű kifizetésre, azon belül is előleg kifizetésre a kiemelt felhívásoknál
számítunk. 2017. évre összesen 22 965,5 millió forint támogatás kifizetését terveztük.
8. Prioritás: Pénzügyi eszközök
A GINOP utolsó prioritása nem tematikus, hanem eszközorientált, mivel a pénzügyi
eszközöket egy prioritásba rendezve 10%-kal megnövelhető az európai uniós
társfinanszírozás mértéke. Ennek megfelelően a 8-as prioritás több--kevesebb mértékben az
összes fentiekben megadott tematikus célt támogatja. Kiemelt mértékben jutnak forráshoz a
kkv-k, a K+I tevékenységek, illetve az energia-hatékonyság és megújuló energia támogatása,
utóbbi esetében különös tekintettel a lakóépületek felújítására. E három tematikus cél
esetében a pénzügyi eszközök felhasználása jelentős mértékben hozzájárulnak a tematikus
prioritástengelyek által is rögzített PM szintű célértékek megvalósulásához. Emellett kisebb
mértékben szintén jut forráshoz az IKT és a fiatal, kezdő vállalkozások támogatása. Utóbbi
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két esetben az indikátorok nem járulnak hozzá jelentősen a PM szintű tematikus célok
eléréséhez, ezért e két terület nem része sem a tematikus prioritástengelyek, sem a 8-as
pénzügyi eszköz prioritás teljesítmény keretének.
A 2017. év során a pénzügyi eszközöknél terveztük a legnagyobb összegű, mindösszesen 158
194,0 millió forintos kifizetést. A prioritás jellegéből adódóan előleget csak a költségtérítés
projektnél terveztük, a termékeknél számlás kifizetéssel kalkuláltunk.
III.4.2.2 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
32 333,3

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
22 633,3
9 700,0

35 535,0
67 868,3

2 000,7
24 634,0

33 534,3
43 234,3

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program társfinanszírozási aránya 50%.
A kiadási és bevételi oldal a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének elfogadásáról szóló 1011/2016. (I.20.) Korm. határozatban (a
továbbiakban: VEKOP ÉFK), valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1202/2016. (IV. 15.) Korm. határozatban szereplő meghirdetési terv, a
támogatási szerződések megkötésének, az állami támogatási jogcím, a Programra vonatkozó
n+3 szabály alkalmazásával, illetve a várható előleg igénylések figyelembevételével került
meghatározásra.
A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának –
fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését,
gazdasági versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régión
belül egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek. A 20142020 közötti programozási időszakban a VEKOP keretében 287,588 milliárd forint összegű
fejlesztés valósulhat meg, mely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti
társfinanszírozást egyaránt.
A VEKOP ÉFK-t a Kormány a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) kormányhatározatában
rögzítette, mely alapján 233,129 milliárd forint fejlesztés valósulhat meg. A Kormány
stratégiai célkitűzése, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló
európai uniós fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb lehívásra kerüljenek,
ezen célkitűzésnek eleget téve az RFP IH elkészítette a VEKOP ÉFK módosításának
előterjesztését, mely a fenti összeg 259,588 milliárd forintra növekedik. A VEKOP ÉFK
tartalmazza az országos kihatású felhívásokat, valamint a Közép-magyarországi régió
területén megvalósuló tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.
A VEKOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva
kezdődött meg. A VEKOP forrásaiból 2016 márciusáig 123,56 milliárd forint került
meghirdetésre, melyből 53,931 milliárd forint országos kihatású felhívás, 37,75 milliárd forint
ágazati tükörfelhívás és 31,877 milliárd forint TKR eljárásrendben meghirdetett felhívás. Így
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a VEKOP teljes, 2014-2020 közötti programozási időszak keretösszegének 47,6%-a már
meghirdetésre került.
Előreláthatólag a VEKOP teljes kerete 2017. április hónapig meghirdetésre kerül.
A VEKOP 2017-es évre vonatkozó tervezésénél az alábbi szempontok kerültek figyelembe
vételre:
–
–
–
–
–
–
–
–

Éves Fejlesztési Keret (meghirdetési terv)
Döntéshozatal időigénye
Támogatási Szerződés megkötése
Előleg kifizetése
State Aid előlegek (State Aid előleg költségnyilatkozatba kerülhetnek)
Bizottság által utalt előleg felhasználása
Teljes költség alapú elszámolásból adódóan a kedvezményezetti önerő figyelembe
vétele
Programra vonatkozó n+3 szabály

A VEKOP bevételi és támogatási aránya 36%-63%. A tárfinanszírozási aránytól (50%) való
elérést a jelentékeny mértékű előleg kifizetés indokolja.
Indikátorcélok: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében
megvalósuló integrált területi programokról szóló 1472/2015. Kormányhatározat 2018-as és
2023-as indikátorcélokat határoz meg, kizárólag 2017-re vonatkozó indikátorcélok nem állnak
rendelkezésre.
Pályázatok 2017.: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program pályázati kiírásai
esetén gördülő tervezéssel készül a pályázati megjelentetési terv. A rendelkezésre álló
információk alapján nem határozható meg, hány darab és milyen összegű pályázatok kerülnek
meghirdetésre.
VEKOP 1. Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása
Legfontosabb célkitűzései az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása (inkubátorok, ipari
parkok, stb.), a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, a kkv-k hosszú távú
versenyképességének megteremtése, gazdasági dualitás csökkentése és kkv kapacitásainak
megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben. A prioritás az exportképes magyar kkv-k
arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és
Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzá járul.
VEKOP 2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció
A kutatás és fejlesztés kulcsfontosságú faktor a modern Magyarország jövőjét illetően. A
magyar gazdaságpolitika a továbbiakban horizontális (iparágakon átívelő) szemléletmódot
felvéve azon technológiákat fogja figyelemmel kísérni, amelyek önmagukban bírnak spillover hatásokkal. Többek között támogatásban részesülnek az innovatív vállalkozások házon
belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztései, vállalati K+I
kapacitásfejlesztések és a K+I együttműködések.
VEKOP 3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések
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A gazdaságfejlesztésben korábban csak horizontális területként merült fel az
infokommunikációs fejlesztések fontossága, a 2014-2020-as időszakban azonban fókuszált
megközelítést kap ez a téma. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon
járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá
válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását.
VEKOP 4. Prioritás: Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések
Turizmust érintő fejlesztések hozzájárulnak az eddig önmagukban jelentős vonzerőt nem
képező látványosságok összekötéséhez, ezáltal új helyszínek kapcsolódhatnak be a
turizmusba. A hálózatos fejlesztések, tematikus utak hozzájárulnak a kulturális és természeti
örökség megőrzéséhez. A természetvédelemmel kapcsolatban olyan zöld infrastruktúrafejlesztések valósulnak meg, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a
közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges
ökológiai feltételek megteremtését, javítását célozzák az országos Natura 2000 hálózat
Közép-Magyarországi régióban fekvő területein.
VEKOP 5. Prioritás: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló
energiák felhasználásának támogatása
Az energiahatékonyság területén támogatásban részesülnek a régióban lévő vállalkozások
épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó
korszerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy gazdaságitermelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló
energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai. Továbbá a lakóépületek, valamint a
távhő- és hőellátó rendszerek energetikai korszerűsítését célzó projektjeinek pénzügyi
eszközökkel történő támogatása valósul meg.
A prioritás tartalmazza a kisléptékű közlekedés-fejlesztéseket, melyek elősegítik az
energiafüggőség csökkentését és a fenntarthatóság érvényesülését. A projektek hozzájárulnak
a fenntartható közlekedési módok előnyben részesítéséhez, települési részarányuk
növekedéséhez, a közlekedésbiztonság javulásához, továbbá a motorizált egyéni
gépjárműforgalom mértékének a csökkentéséhez, így csökkentve az emissziók kibocsátását.
VEKOP 6. Prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés
A prioritáson belül egyrészt támogatásban részesülnek a bölcsődés, valamint óvodás életkorú
gyermeket nevelő szülők, azáltal, hogy a kisgyermekek nappali ellátását nyújtó intézmények,
szolgáltatók, valamint óvodák férőhelyeinek száma a támogatás eredményeként bővül és az
általuk nyújtott szolgáltatás minősége javul, így javítva munkavállalási lehetőségüket. A
prioritás további intézkedése a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással
veszélyeztetett településrészeket célozza meg, melynek célja az ott élő lakosság
életminőségének javítása, és a terület további fejlődésének elősegítése. Ennek elérése
érdekében az intézkedés olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben
egyszerre tudnak megjelenni a társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási,
foglalkoztatási, közösségi és szociális), valamint a fizikai környezet leromlásának
megakadályozását szolgáló elemek. A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban folytatódik a
szociális intézményi férőhelyek kiváltása, melynek része a fenntartók strukturált felkészítése,
a kiváltás szakmai támogatása, a szakemberek képzése.
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VEKOP 7. Prioritás: Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató
programok
A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a
Közép-magyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humánerőforrás komplex
fejlesztése, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáló
programok megvalósításán, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokon, valamint az
oktatási rendszerek fejlesztésén keresztül.
Tervezett intézkedések:
–
–
–
–
–

Marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja
A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása
Korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése,
valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása
A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és
hozzáférhetőségének javítása
Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása

VEKOP 8. Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok
A prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő
versenyképességének növelése a Közép-magyarországi régió területén a munkaerő-kínálat
fejlesztésével, a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének támogatásával, elsősorban a
foglalkoztathatóságot szolgáló programok elindítása, továbbvitele révén, kiegészítve az ERFA
prioritások munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A
tervezett intézkedések elsősorban a rövidtávon az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni
képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók
alkalmazkodóképességének javítását,az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak
erősítését célozzák komplex eszköztárral.
VEKOP 9. Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések
A prioritási tengely „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és
hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez kapcsolódik. Az
intézkedések hozzájárulnak a közigazgatási szervezetek hatékonyságságának fejlesztéséhez, a
humánerőforrás felkészültségének és a közszolgáltatások fejlesztéséhez.
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III.4.2.3 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
106 000,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
95 400,0
10 600,0

114 659,8
220 659,8

56 713,2
152 113,2

57 946,6
68 546,6

A kiadási és bevételi oldal a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1005/2016. (I.18) Korm.
határozatban (a továbbiakban: TOP ÉFK), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1143/2016. (III. 21.) Korm. határozatban szereplő meghirdetési terv, a
támogatási szerződések megkötésének, az állami támogatási jogcím, a Programra vonatkozó
n+3 szabály alkalmazásával, illetve a várható előleg igénylések figyelembevételével került
meghatározásra.
A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják.
A költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt
fejlesztési célokat határozta meg:
–
–
–
–
–
–

Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés
Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet
Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken,
Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés,
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatásösztönzés.

2015-ben és 2016-ban az Operatív Programban meghatározott allokációs terv alapján
pályázati felhívások megjelentetése, 2016-ban várható a szerződések megkötése, illetve a
támogatott projekttervek vonatkozásában előleg és időközi kifizetések.
A TOP 2017-es évre vonatkozó tervezésénél az alábbi szempontok kerültek figyelembe
vételre:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Éves Fejlesztési Keret (meghirdetési terv)
Döntéshozatal időigénye
Támogatási Szerződés megkötése
Előleg kifizetése
State Aid előlegek (State Aid előleg költségnyilatkozatba kerülhetnek)
Bizottság által utalt előleg felhasználása
Teljes költség alapú elszámolásból adódóan a kedvezményezetti önerő figyelembe
vétele
Programra vonatkozó n+3 szabály
A VEKOP bevételi és támogatási aránya 69%-31%. A tárfinanszírozási aránytól (85%)
való elérést az jelentékeny mértékű előleg kifizetés indokolja.
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Indikátorcélok: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló
integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat
2018-as és 2023-as indikátorcélokat határoz meg
Pályázatok 2017.: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra vonatkozó hatályos
TOP ÉFK (1005/2016. (I.18) Korm. határozat) tartalmazza a 2016-ban megjelentethető
keretösszegeket intézkedésszinten, területi szereplők szerinti bontásban.
2017. évben az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá:
TOP 1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
Az operatív program egyik fő célkitűzése a helyi érdekű gazdaság élénkülésének,
növekedésének az elősegítése, amelyet elsősorban az első prioritás keretében támogatható
fejlesztéseken keresztül kíván elérni. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés iparterületek, ipari
parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok
fejlesztésére, valamint kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére, minőségük javítására
fókuszál. A prioritáson belül megjelenik továbbá a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai
vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, a
gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés,
valamint a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében a gyermekellátási
szolgáltatások (bölcsődék, családi napközik, óvodák) fejlesztése.
TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
A prioritás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó,
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása,
amelynek részeként 3 beavatkozási területen valósulnak meg tevékenységek.
A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti
környezetének biztosítása, amely a barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja, a
városszövetbe ágyazódó gazdasági funkciók infrastrukturális feltételeinek javítása, a
városközpontok gazdasági funkciónak megerősítése, újjáélesztése által valósul meg. A
települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések kapcsán a belterületi csapadékvízelvezetési rendszerek kiépítésére, továbbá a meglévő önkormányzati hulladéklerakók
rekultivációjára nyílik lehetőség.
A fenti infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve, azokhoz kapcsolódva lehetőség nyílik
olyan szemléletformáló akciók és képzések támogatására, amelyek – a lakosság aktív
részvételével – erősítik a helyi identitást, a helyi közösségek összetartozását és a településhez
kötődést.
TOP 3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken
A prioritáson belül egyrészt a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi
közlekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók,
buszsávok és megállók) megvalósítása, a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új
közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított
beavatkozásokhoz kapcsolódó buszbeszerzés támogatható, másrészt az önkormányzati
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tulajdonú épületek, egyéb önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények,
önkormányzati intézmények energiahatékonysága fokozásának és a megújuló energiaforrások
részarány növelésének, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának
támogatása történik meg.
TOP 4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés
erősítése
A prioritás a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú
önkormányzati közszolgáltatások biztosításához nyújt forrást, kiemelten az egészségügyi és a
szociális alapellátás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális
feltételeit.
A prioritás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás, a
területi védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, valamint a szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése támogatható.
A hátrányos helyzetű személyek, különösen a romák életkörülményeinek javítását célozza az
integrált szociális város-rehabilitációs intézkedés.
TOP 5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés
A TOP 1-4. Prioritásához biztosít ESZA forrásokat, amelyek keretében helyi foglalkoztatási
együttműködéseken (paktumok) keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növelésének
elősegítéséhez, továbbá foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást
és/vagy iskolai felzárkózást, családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési
tanácsadást, egyéni fejlesztést vagy szociális munkát biztosító programok szervezését teszi
lehetővé.
TOP 6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
A 6. prioritás a megyei jogú városok fejlesztéseihez kapcsolódóan biztosít forrásokat az 1-5.
prioritások tematikájának megfelelően.
TOP 7. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)
A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen
alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek
megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes,
önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható
települések létrejöttét.
III.4.2.4 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
202 835,6

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
148 070,0
54 765,6

248 548,8
451 384,4

111 318,0
259 388,0
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137 230,8
191 996,4

A 2017. évi kiadási előirányzat az IKOP-ban újonnan induló projekthez kapcsolódó előleg és
időközi kifizetések, valamint a 2007-2013-as programozási időszakból áthúzódó, szakaszolt
projektek IKOP-ra eső időközi kifizetései figyelembevételével került tervezésre. A szakaszolt
projektek részaránya mintegy 20% a teljes IKOP kereten belül. 2017. évben új pályázatok
nem kerülnek meghirdetésre, illetve a 2007-2013-as programozási időszakból áthúzódó
szakaszolt projektek fizikai befejezése a tervek szerint még 2016. évben megtörténik.
A bevételi arány számítás a 2007-2013-as programozási időszak tapasztalatai alapján a
KÖZOP bevételi arányai alapján történt: az IKOP egyes prioritásainál várható bevételi arány
az adott prioritás KÖZOP tükörprioritásában jelenleg jellemző aránynak felel meg.
A támogatási előirányzat az elszámolható költségek hazai részét, valamint a nem
elszámolható költségek forrását tartalmazza.
Az IKOP tartalma, célkitűzései és az egyes prioritásokban meghatározott intézkedések, illetve
az egyes projektek kiválasztási kritériumrendszere a 2013. év során elkészült Nemzeti
Közlekedési Stratégián alapulnak. Az IKOP a nagyprojektek listáját a Kormány döntése
alapján a Nemzeti Közlekedési Stratégiából (NKS) vette át.
Prioritások:
1.Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása:
Az elvárt fő eredmény, hogy a transzeurópai hálózaton minél több határállomás legyen
gyorsforgalmi vagy emelt szintű főúton elérhető.
A prioritás célja az uniós jogszabályban meghatározott transzeurópai (TEN-T) közúthálózat
el nem készült vagy kapacitáshiányos szakaszainak elkészítése, ITS, csomópontok fejlesztése.
2.Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása:
Az elvárt fő eredmény, hogy a TEN-T hálózaton az utazási idő (pályaműködtetési szerződés
alapján mért elvi menetidő és éves átlagos menetidő veszteség összege) csökkenjen.
A prioritás célja a TEN-T vasútvonalak funkciójuknak megfelelő korszerűsítése, folyami
információs rendszer, hajóút kitűzés fejlesztése. Vasúti szűk keresztmetszetek felszámolása,
vasút-villamosítás.
3.Piroritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása:
Az elvárt fő eredmény a Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési
teljesítményének megőrzése, valamint a városi közösségi közlekedés szálló por és nitrogénoxid kibocsátásának csökkenése.
A prioritás célja a kötöttpályás és vízi városi és elővárosi közlekedés és személyszállítási
intermodalitás javítása, közlekedési szemléletformálás. Közlekedésbiztonsági, üzemanyagtakarékos járművezetői képzések. Teleautó népszerűsítése, kapcsolódó fejlesztések. Nemzeti
Közlekedési Stratégia főbb menedzsment eszközeinek előkészítése.
4.Prioritás: A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása:
Az elvárt eredmény a gyorsforgalmi úton el nem érhető megyei jogú városok számának
csökkenése.
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A prioritás célja a TEN-T-n kívüli, térszerkezeti szempontból jelentős városok közúti
kapcsolatainak fejlesztése, célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések.
III.4.2.5 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
120 365,5

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
107 366,0
12 999,5

239 234,5
359 600,0

115 586,0
222 952,0

123 648,5
136 648,0

A forrás felhasználását determinálja (az új kereteket csökkenti) a 2007-2013-as időszakról
átnyúló szakaszolt projektek 2014-2020-as időszak forrásainak terhére történő finanszírozása.
Főbb prioritások:
1. Prioritás: Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
Magyarország területének jelentős része a vízhiány és a víz-többlet (árvíz, belvíz) kettős
szorításában él: minden második év aszályos, a legnagyobb aszályok az ország területének
80-90%-át sújtják, ugyanakkor az árvizek által veszélyeztetett terület az ország területének
23%-a, mely arány a legnagyobbak között van Európában. Az elmúlt évtizedekben tapasztalt
klímaváltozás folytatódása, és ennek következtében a Kárpát-medence vízháztartásának
szélsőségei vetíthetők előre a XXI. században. Az első prioritási tengely ezért a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodást; a természeti katasztrófák kockázatának csökkentését
célozza.
A beruházási prioritás vízgazdálkodás fejlesztését célzó intézkedései szorosan kapcsolódnak a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. prioritásának intézkedéseihez, amelyből
az önkormányzatok belterületi csapadékvíz-, valamint belvíz-elvezetést célzó fejlesztései
juthatnak forráshoz.
Kedvezményezetti kör a klímaadaptáció kapcsán a központi közigazgatási szervek,
önkormányzatok, civil szervezetek; az ár- és belvízvédelem, fenntartható vízgazdálkodás
kapcsán a vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok; míg a katasztrófavédelem terén a
katasztrófavédelem országos és területi szervei, és a kapcsolódó önkéntes, civil és non-profit
szervezetek jelennek meg.
2. Prioritás: Települési vízellátás, szennyvízelvezetés- és -tisztítás, szennyvízelvezetés
fejlesztése
Magyarország területén a szennyvízelvezetési- és tisztítási beruházások a vízi
közműfejlesztések között a 2014-2020 időszakban – hasonlóan a 2007-2013-as időszakhoz –
a leghangsúlyosabb szerepet töltik be.
Bár Magyarországon a közüzemi ivóvíz-ellátottság teljes körűnek tekinthető (98%), az ország
egyes területein az ivóvíz minősége nem minden tekintetben felel meg az uniós és a hazai
jogszabályokban rögzített határértékeknek. További probléma, hogy a szennyvízgyűjtőhálózat hiányosságai miatt a közműolló jelenleg mintegy 20%. Az uniós irányelvnek
megfelelő infrastruktúra kiépítése a 2015. december 31-i határidőre jelentős erőfeszítéseket
igényel. A második prioritási tengely ezért a települési vízellátás; valamint a szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztésére fókuszál.

867

Kedvezményezetti kör: vízi közmű tulajdonosok (Magyar Állam, állami vagyonkezelők,
állami tulajdonú vagyonkezelők, önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vagyonkezelők).
A projektek előkészítése időben és költségben is jelentős feladat, ezért a KEOP vonatkozó
felhívásai kétfordulós projekt megvalósítással kerültek megjelentetésre, az első fordulóban a
tanulmánykészítés, tervezés, engedélyeztetés feladatokra lehetett támogatást igényelni, a
második fordulóban pedig a projekt megvalósítására. A projektek előkészítése a többszöri
közbeszerzések, változó szabályozási környezet miatt jelentősen elhúzódott, a megvalósítás
emiatt évekkel később kezdődhetett meg.
A létesítési engedélyes tervek megvalósítása több esetben is olyan műszaki kockázatot
jelentett, ami miatt új tervezésre volt szükség. A tervezői, illetve megrendelői felelősség
igazolásának kérdésköre mellett ezért a kedvezményezettek többletterhei is hátráltatták a
beruházásokat. Problémát jelent továbbá, hogy az önkormányzatok számára jelentős anyagi
terhet jelent az önerő biztosítása.
Így a 2. prioritás 2017. évi előirányzat megalapozásánál fokozottan számolni szükséges a
megelőző évek folyamatainak áthúzódó hatásaival.
3. Prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
Ezen cél elérése érdekében a harmadik prioritási tengely forráskerete elsősorban a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztéseket, de emellett a múltbeli károsodások,
szennyezettségek felszámolását is támogatja. A papír-, üveg-, műanyag-, a biológiailag
lebomló szerves hulladékok, valamint a veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését a házhoz
menő gyűjtés fokozásával, és ennek kiegészítéseként a megfelelő gyűjtőpontok és
gyűjtőudvarok, illetve a használt termékek átvételét biztosító újrahasználati központok
kialakításával kívánjuk megvalósítani.
Kedvezményezettek: a hulladékgazdálkodás szakterületen az önkormányzatok és társulásaik,
többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek; a kármentesítés
szakterületen az állami vagyonkezelésért felelős szervezetek.
4. Prioritás: Természetvédelmi- és élővilágvédelmi fejlesztések
Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy 2020-ig
megállítják a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlását.
Magyarországnak kiemelt felelőssége van a célok teljesítésében, hiszen az ország területét
lefedő Pannon biogeográfiai régió a közösségi jelentőségű madárfajok 36%-ának, illetve az
egyéb állat- és növényfajok 17%-ának ad otthont. A program természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztéseit a negyedik prioritási tengely tartalmazza.
Kedvezményezettek lehetnek az országos jelentőségű védett természeti területek
természetvédelmi kezelésért felelős szervek (nemzeti park igazgatóságok), védett természeti
területek természetvédelmi kezelésében érintett központi költségvetési szervek (pl. vízügyi
igazgatóságok), 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti
zártkörűen működő részvénytársaságok), civil szervezetek, önkormányzatok.
5. Prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
Magyarország energetikai szempontból sérülékeny: a primer energiafelhasználás jelentős
része fosszilis alapú, jelentős a földgáz használata, miközben korlátozottak a belföldi
szénhidrogén-készletek. A megújuló energiaforrások alkalmazása kiemelt társadalmi,
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környezetvédelmi és nemzetgazdasági érdek. Az ötödik prioritási tengely a megújuló
energiaforrások alkalmazására, energiahatékonysági fejlesztésekre koncentrál.
A KEHOP-ban a „Megújuló energiaforrások alkalmazása”, valamint „Energetikai és
energiahatékonysági fejlesztések” beavatkozási irányok a korábbi KEOP „Megelőzés,
takarékosság, hatékonyság” cél folytatásának tekinthető, amely lehetőséget teremt a korábbi
jó gyakorlatok, tapasztalatok átvezetésére a 2014-2020 időszakban.
Kedvezményezettek közt jelennek meg a megújuló energiatermelésben érintett gazdasági
társaságok; az energiahatékonysági fejlesztéseket tervező központi költségvetési szervek,
nonprofit szektor; a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti
távhőszolgáltatók és távhőtermelési célú gazdasági társaságok, valamint kizárólag a Középmagyarországi Régió területén az önkormányzatok, egyházak és közszolgáltatást végző
gazdasági társaságok.
Energetikai célú fejlesztések más operatív programokban:
A KEHOP mellett, részben a KEHOP-hoz kapcsolódva más operatív programokban is
megjelennek energiahatékonysági fejlesztések az alábbiak szerint:
–

az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás
arányának növelése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP),

–

a vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó
fejlesztéseinek támogatására a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) forrásaiból lesz lehetőség. Ugyancsak ez utóbbi operatív programból kerül sor
a KEHOP fejlesztések pénzügyi eszközökkel történő támogatására.

–

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) forrásaiból
vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó
fejlesztéseinek támogatására kerülhet sor Pest megyében és a főváros területén,
valamint ugyancsak ebből az operatív programból kerül sor egyes Közép-magyarországi
régióban megvalósuló KEHOP fejlesztések pénzügyi eszközökkel történő támogatására
is.

A 2017. évben az energetikai fejlesztések indikátorcéljainak eléréséhez szükséges
kötelezettségvállalások megtétele, a többi prioritással egyetemben pedig a visszacsorgó
szabad források lekötése lesz a cél, melyhez a már a meghirdetett felhívásaink esetében kb. 63
milliárd forint összértékben keretemelést tervezünk végrehajtani. Ennek az összegnek a felére
már 2017-ben kötelezettségvállalást is szükséges tennünk az indikátorcélok elmaradása esetén
kirovásra kerülő 6%-os korrekció elkerülése végett is.
A 2017. évi kifizetés tervezésekor a szakaszolt projektek hatását 14,5 milliárd forintban, a
derogációs projektekét (az áthúzódó projektekkel együtt) pedig 92,12 milliárd forintban
állapítottuk meg, melyek szintén az uniós tagsággal összefüggő célkitűzések teljesítéséhez
járulnak hozzá.
Összességében elmondható, hogy a KEHOP folytatja egyrészt a 2007-2013-as programozási
időszakban a KEOP-ban megkezdett fejlesztések irányvonalát, illetve kiegészíti azt a KEOPban még meg nem jelent területekkel (klímaváltozás, katasztrófa-védelem).
A 2017. évi tervezésnél két szempontot szeretnénk kiemelten hangsúlyozni. A KEHOP
kiemelt eljárásrendben alapvetően a közszféra támogatására fókuszál, így a költségek
tervezhetősége szakpolitika függő.
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III.4.2.6 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
52 866,5

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
44 936,5
7 930,0

101 277,9
154 144,4

70 671,9
115 608,4

30 606,0
38 536,0

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a humán tőke növelésével és a társadalmi
környezet javításával járul hozzá a Partnerségi Megállapodásban rögzített célkitűzések
teljesítéséhez.
Az EFOP három kiemelkedő célkitűzése: a segítségre szorulók foglalkoztathatóságának
növelésével hozzájárulni a munkaalapú társadalom megteremtéséhez, tompítani a területi
egyenlőtlenségeket, továbbá az alsó középosztály stabilizálásával, tagjainak társadalmi
mobilitásának növelésével megerősíteni a középosztályt.
Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásának keretében („a társadalmi
felzárkózási és népesedési kihívások kezelése”) az alábbi hat fő beavatkozást valósítja meg:
–

Társadalmi felzárkózás,

–

A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése,

–

Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések,

–

A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentésére,

–

A munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel
rendelkezők számának növelése,

–

Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók
körében és a kutatás-fejlesztésben.

Az EFOP prioritásai:
−

Társadalmi együttműködés erősítése,

−

Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében,

−

Gyarapodó tudástőke,

−

Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében.

−

Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében,
valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

Az operatív program keretében 2016-2017. években a 1037/2015. (II. 9.) Korm. határozatban
elfogadott éves fejlesztési keretben (ÉFK) meghatározottak szerint összesen 101 db
konstrukció keretében az OP megközelítőleg 96%-a kerül meghirdetésre. A 2015., 2016. és
2017. évi támogatói döntésekből eredő kötelezettségvállalások alapján 2017. évben 154,1
milliárd forint támogatás kifizetése várható.
A 2017. évi tervezés adatai a hatályos ÉFK, a felhívások megjelentetési és döntési
ütemezésének megfelelően kerültek meghatározásra, figyelembe véve a Kormány által
elfogadott, 2016. évi munkatervben szereplő célszámokat.
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A 2017. évben előleggel a 2016. IV. negyedévben támogatói döntéssel rendelkező
projekteknél és a 2017-re áthúzódó megjelentetéseknél számoltunk a jogszabály által
meghatározott mértékben. Köztes, számlaalapú kifizetésekkel becsült arányszámok alapján
terveztünk.
A tényleges kifizetések alakulását jelentősen befolyásoló tényezők:
–
–

az intézmények átalakítására vonatkozó döntés, valamint
az ÉFK esetleges módosítása az EFOP fejlesztéseit érintő döntések eredményeként.

Az EFOP egyes prioritásai egymásra épülnek, illetve egymást kiegészítik, ezért
megvalósításuk párhuzamosan zajlik, a meghirdetések ehhez igazodnak, és az előirányzat
felhasználása is ennek megfelelő ütemben történik.
III.4.2.7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
45 275,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
20 740,0
24 535,0

14 837,1
60 112,1

13 259,0
33 999,0

1 578,1
26 113,1

Tervek alapján 2016 első félévének végére az összes felhívás kiírásra kerül, és 2016 második
féléve során létrejön az összes támogatási jogviszony a kedvezményezettekkel.
Az operatív program átfogó szakmai tartalma: Magyarország a 2014-2020-as programozási
időszakban az 1. és a 2. prioritások keretében tervezi a közigazgatás és a közszolgáltatási
szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani, valamint a 3. prioritás keretében a technikai
segítségnyújtás forrásokat biztosítani.
A prioritások:
1. Prioritás: Az adminisztratív terhek csökkentése.
2. Piroritás: A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban.
3. Prioritás: Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához
kapcsolódó technikai segítségnyújtás.
Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív
terheinek csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és
elektronizálásának megvalósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés
megerősítése a közszolgáltatásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek
megfelelő emberi erőforrás menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok
átláthatóságának, valamint a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált
és ügyfélközpontú információs bázisának fejlesztéseit fedi le. A KÖFOP 1. és 2. prioritásai
esetében elsősorban országos kihatású projektek valósulnak meg, amelyek Középmagyarországi régióra eső finanszírozását a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program biztosítja.
Az operatív program 3. prioritási tengelye ad helyet a 2014-2020-as programozási időszakban
a végrehajtáshoz szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai
segítségnyújtás forrásoknak. Erre a tengelyre került betervezésre az intézményrendszer unió
felé el nem számolandó személyi kiadásai is 20 112,1 millió forint összegben, mely mintegy
3200 fő foglalkoztatását biztosítja.
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A KÖFOP-hoz az Európai Unió két alapból biztosít társfinanszírozást az Európai Szociális
Alapból, valamint a Kohéziós Alapból.
A 2017. évi költségvetést érintő tervszámok azon feltételezés mentén kerültek
meghatározásra, hogy 2016-ban az operatív program keretében nevesített projektek 2016-ban
támogatási jogviszonnyal rendelkeznek, előkészíthetővé, vagy/és megkezdhetővé válnak, így
a 2017-es év során a megvalósítással kapcsolatos költségek folyamatosan elszámolásra
kerülnek. 2017-ben a KÖFOP kiemelt és pályázati projektek végrehajtása zajlik, illetve az
ehhez kapcsolódó nyomonkövetés, valamint a kifizetési és ellenőrzési feladatok folyamatos
végrehajtása.
III.4.3

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
3 431,2
5 128,8
8 560,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
2 916,5
514,7
4 359,5
7 276,0

769,3
1 284,0

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program a Leginkább Rászoruló Személyeket
Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul. Az
Alap a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni,
kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel. Az Operatív Program
az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül a célirányos természetbeni
juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat mentén íródott.
Az operatív program jellemzően több éves időtartamú projektek formájában valósul meg, ahol
rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket (élelmiszerosztás).
Az Operatív Program célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi
három társadalmi csoport alkotja:
−

a szegény családban élő gyermekek;

−

a közterületen élő személyek;

−

szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és/vagy rendkívül alacsony
jövedelmű időskorú személye.

A kötelezettségvállalás alapján a felhasználás ütemezetten történik, 2017. évben a teljes OP
időarányos része, azaz 8,6 milliárd forint kifizetése várható.
III.4.4 Európai Területi Együttműködés 2014-2020
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
16 243,8

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
4 520,9
11 722,9

2 497,6
18 741,4

-4 520,9
0,0
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7 018,5
18 741,4

A 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok esetében a Kormány
1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség feladata a határon átnyúló
programok intézményrendszereinek kiépítése, a magyar álláspont kidolgozásának
koordinációja és annak képviselete a szomszédos országok releváns hatóságaival folytatott
tárgyalásokon, valamint a részvétel biztosítása a programozó üléseken, hozzájárulva ezzel az
együttműködési programdokumentáció kidolgozásához, kormány általi elfogadásához. Az
intézményrendszeri felkészülés érdekében ugyancsak a Miniszterelnökség végzi el a
szükséges technikai és jogi környezet kidolgozását és az azokhoz szükséges feltételek
megteremtését.
Az intézményrendszeri tárgyalások során kialakult döntés értelmében a Miniszterelnökség az
alábbi programok esetében lát el irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat:
Irányító Hatóság:
–
–
–

Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-HR),
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SRB),
A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési
Program (HU-SK-RO-UA)

Nemzeti Hatóság:
–
–
–
–

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Program (SK-HU),
Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program (RO-HU),
Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program (SI-HU),
Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program (AT-HU),

A benyújtásra került határon átnyúló együttműködési programdokumentációkban a határokon
átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése elsősorban a
következők által valósul meg:
–
–
–
–
–

a vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a kultúra
fejlesztése;
a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös
gazdálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az
ösztönzése és javítása;
az elszigeteltség mérséklése, megközelíthetőség javítása;
határokon átnyúló vízgazdálkodási, katasztrófavédelmi, kockázatmegelőzési és
egészségügyi együttműködés;
az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése szolgáltatások és
infrastruktúrák területén, valamint programtérség lakossága közötti együttműködés.

A 2014-2020-as programozási ciklusban, a korábbi időszaktól eltérően, a költségvetésen kívül
bonyolódó pénzmozgások nem kerülnek a költségvetésben bemutatásra.
Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 957,0

0,0

3 957,0
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Célterületek:
–
–
–
–

A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése
A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban
A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás
támogatása
Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek
közötti együttműködés

A programban várhatóan a 2016. szeptember/októberi Monitoring Bizottsági ülésen történik
meg az első nyertes projektek kiválasztása, amely után elindulhatnak a szerződéskötési
folyamatok. Jelenlegi várakozásaink szerint 60 millió euró ERFA forrás kerülhet lekötésre.
2017-ben háromhavonta ülésezik a Monitoring Bizottság. Ezek mindegyikén sor kerülhet
projektek kiválasztására, melyeknél kb. 35 millió ERFA forrás lekötése prognosztizálható.
Ezen kiinduló összegekből számoltuk a hazai társfinanszírozás igényét,, feltételezve, hogy az
összeg fele magyar partnerekre jut és átlagosan 13,5% lesz a társfinanszírozási arány.
Megelőlegezésre becsléseink szerint a magyar partnerek fele lesz jogosult 30%-os intenzitás
mellett. A tervezés során továbbá figyelembe vettük a Magyarország, mint partnerország által
fizetendő TA tagállami hozzájárulás várható összegét és a hazai TA kedvezményezetteknek
nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés összegét.
Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás

Bevétel

Támogatás

8 721,7

0,0

8 721,7

Célterületek:
–
–
–
–
–
–

Környezetvédelem, a természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése
A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban
A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás
támogatása
Egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli
egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz
való jobb hozzáférés
A katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi
rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése
Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek
közötti együttműködés

A stratégiai projekt felhívás 2016. május végén indul, amelynek kerete 94,5 millió euró. A
stratégiai projektekkel való tényleges szerződéskötés legkésőbb 2017. szeptemberébenoktóberében várható. Várakozásaink szerint a források fele jut a magyarországi projekt
partnereknek.
2016 júniusában úgynevezett open call (nyílt felhívás) is indul, amelynek teljes kerete 83,2
millió euró ERFA. A projektkiválasztás át fog húzódni 2017-re. A fenti kiinduló összegekből
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számoltuk a hazai társfinanszírozás igényét feltételezve, hogy az összeg fele magyar
partnerekre jut és átlagosan 13,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre
becsléseink szerint a magyar partnerek fele lesz jogosult 30%-os intenzitás mellett. A tervezés
során továbbá figyelembe vettük a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA
tagállami hozzájárulás várható összegét és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós
hozzájárulás megelőlegezés összegét.
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Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési program:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 567,9

0,0

2 567,9

Célterületek
–
–
–
–

Környezetvédelem, klímaváltozás, kockázat-megelőzés
Fenntartható közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés
Turizmus és kulturális örökség ösztönzése
KKV-k versenyképességének fejlesztése

Várhatóan 2017-ben kerül kifizetésre a 2016-ban meghirdetett Stratégiai Felhívás (IPA forrás:
24,8 millió euró) és az Első Normál Felhívás (IPA forrás: 20 millió euró) szerződéseihez
kapcsolódó hazai társfinanszírozási előlegek összege. A tervezett költségvetések alapján a
stratégiai projektek magyar partnerekre jutó költségvetési aránya 55%. A normál projekteknél
a magyar partnerekre eső költségvetési arány becsült mértéke 60%. A fenti kiinduló
összegekből és arányokból számoltuk a hazai társfinanszírozási igényt feltételezve, hogy
átlagosan 13,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre becsléseink szerint a
magyar partnerek fele lesz jogosult 30%-os intenzitás mellett. A tervezés során továbbá
figyelembe vettük a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás
megelőlegezés összegét.
Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési program
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás

Bevétel

Támogatás

793,2

0,0

793,2

Célterületek
–
–
–
–

Korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának és bővítésének
támogatása
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek
közötti együttműködés
Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó tanulásba közös oktatási,
szakképzési és képzési programok kialakításával és végrehajtásával

Várhatóan 2017-ben kerül kifizetésre a 2016-ban meghirdetett Stratégiai Felhívás és Normál
Felhívás szerződéseihez kapcsolódó hazai társfinanszírozási előlegek összegeinek számottevő
része. Tervezett költségvetések alapján a stratégiai projektek magyar partnerekre jutó
költségvetési aránya kb. 55%. A normál projekteknél a magyar partnerekre eső költségvetési
arány becsült mértéke 50%. A fenti arányokból kiindulva számoltuk a hazai társfinanszírozási
igényt, feltételezve, hogy átlagosan 13,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre
becsléseink szerint a magyar partnerek fele lesz jogosult 30%-os intenzitás mellett.
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Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 171,3

0,0

2 171,3

Célterületek
–
–
–
–

A KKV-k együttműködésben folytatott kutatási tevékenységeinek és innovációs
kapacitásainak erősítése, összpontosítva a (nemzetközi szinten) versenyképes
termékfejlesztésre
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban
Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek
közötti együttműködés

A programban várhatóan a 2016. májusi Monitoring Bizottsági ülésen történik meg az első
nyertes projektek kiválasztása. Folyamatos pályáztatás zajlik, nincsenek külön felhívások és
nagyban függ a Monitoring Bizottság döntésétől az adott időszakban lekötésre kerülő
összegek nagysága, mely megnehezíti a tervezést. Jelenlegi várakozásaink szerint körülbelül
27 millió euró ERFA forrás kerülhet lekötésre, melyhez kapcsolódó szerződéskötés és
kifizetés érintheti a 2017. évet. Ezen kiinduló összegekből számoltunk a hazai
társfinanszírozási igény meghatározásakor, feltételezve, hogy átlagosan 13,5% lesz a
társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre becsléseink szerint a magyar partnerek fele lesz
jogosult 30%-os intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe vettük a
Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami hozzájárulás várható összegét
és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés összegét.
Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás

Bevétel

Támogatás

305,7

0,0

305,7

Célterületek
–
–

A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése
Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek
közötti együttműködés

A programban várhatóan a 2016. májusi és decemberi Monitoring Bizottsági ülésen is
történik majd projektkiválasztás. Folyamatos pályáztatás zajlik, és nincsenek külön
felhívások, tehát nagyban függ a Monitoring Bizottság döntésétől az adott időszakban
lekötésre kerülő összegek nagysága, mely megnehezíti a tervezést. Ugyancsak az előbbiből
kiindulva, a látható pályázati igények alapján a program teljes, 13,3 millió eurós ERFA kerete
lekötésre kerülhet 2017 első felében, melyhez a kapcsolódó hazai társfinanszírozási
szerződéskötés és kifizetés egy része már érintheti a 2017. évet. Ezen kiinduló összegekből
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számoltunk a hazai társfinanszírozási igény meghatározásakor, feltételezve, hogy átlagosan
13,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre becsléseink szerint a magyar
partnerek fele lesz jogosult 30%-os intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe
vettük a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami hozzájárulás várható
összegét és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés
összegét.
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás

Bevétel

Támogatás

224,9

0,0

224,9

Célterületek
–
–
–
–

A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése
Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése
Az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése
A biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések

A 2014-2020-as időszakban az HU-SK-RO-UA ENI CBC Program megvalósítására összesen
73,94 millió euró áll rendelkezésre és a TA-re 10%-ot lehet felhasználni. A rendelkezésre álló
közösségi keretből 50% (33,3 millió euró) került úgynevezett stratégiai projektekre
betervezésre, amelynek szerződéses kötelezettségvállalása legkorábban 2017-ben várható. A
fennmaradó 33,3 millió euró támogatási összeg a tervek szerint három nyílt pályázati
felhíváson keresztül kerül odaítélésre, amelyből az első felhívás lezárulta kb. 15 millió euró
összegben 2017-ben, a második felhívás ugyanekkora összegben 2018-ban várható.
A 2016-ban kiírandó úgynevezett stratégiai és az első nyílt pályázati felhívás projektjeire
összességében 48,3 millió eurót tervez a Program. A 2007-2013-as időszak statisztikáiból
kiindulva a magyar partnerek részesedése felfelé kerekítve 20%, az első éves előleg pedig a
teljes projektre jutó közösségi támogatás 50%-a, vagyis a stratégiai és az első nyílt felhívásból
a magyar kedvezményezettekre jutó közösségi támogatás 2017-ben összesen 4,83 millió euró,
mely 310,4-es tervezési árfolyamon átszámolva összesen 1 499,23 millió forint. Ez az összeg
azonban csak az uniós támogatást tartalmazza, ezért szükséges a 90%-os ENI arány
alkalmazásával kiszámítani a teljes 2017-re eső összeget is, mely összesen 1 665,81 millió
forint. A fentiek alapján, valamint a tervezés során alkalmazott 13,5%-os társfinanszírozási
arányt figyelembe véve a 2017-re jutó társfinanszírozás összege: 224,9 millió forint.
Tekintettel arra, hogy a TA projektek a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján
várhatóan 100%-ban uniós forrásból kerülnek majd finanszírozására, ezért a TA projektekkel
összefüggésben hazai társfinanszírozás nem került betervezésre.
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III.4.5 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
III.4.5.1 Vidékfejlesztési Program
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
108 903,3

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
92 567,8
16 335,5

94 446,9
203 350,2

80 279,9
172 847,7

14 167,0
30 502,5

Az EMVA 2014-2020 programozási kerete Magyarország számára az 1305/2013/EU rendelet
alapján 3 455,3 millió euró, melyhez a korábbi időszaktól eltérően nem 25, hanem csak
átlagosan 15% nemzeti társfinanszírozás társul.
A korábbi programozási időszak támogatási rendszeréhez képest lényeges változás, hogy az
új Vidékfejlesztési Programban a tengelyek helyett prioritások mentén történik az EMVA
keret felosztása.
Új lehetőségként jelentkezik az úgynevezett „tematikus alprogramok” kialakítása.
Magyarország él a pillérek közötti rugalmasság lehetőségével és a vidékfejlesztési (II.)
pillérből évi 15%-ot csoportosít át a közvetlen támogatásokhoz (I. pillér).
A Vidékfejlesztési Program prioritásai:
1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben
és a vidéki térségekben
A prioritás különös figyelmet fordít a tudásbővítési és tudásátadási tevékenységek kapcsán az
innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzésére a vidéki
térségekben. Ezzel összhangban célja az agrárgazdaság szereplői számára az igényeiknek
megfelelő ismeret- és kompetencia szerzési lehetőségek biztosítása, valamint a vállalkozások
vezetői, szakemberei számára ökonómiai és menedzsment ismeretek elsajátítási lehetőségek
biztosítása. Az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő szakmai segítséget
nyújt, amely elősegíti gazdálkodásuk versenyképességének növelését, valamint hangsúlyt
helyez az együttműködő fejlesztések moderálására, segítésére is.
2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a
mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív
mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
A prioritás többek között a gazdálkodók fenntartható fejlődése érdekében a versenyképességi
hátrányok csökkentését, illetve a lehetőségek megragadását előmozdító beruházásokat hivatott
támogatni. Célja a mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, valamint a
mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése.
Előtérbe kerül a környezeti és klímaváltozásból eredő kihívások célzott kezelése is: komplex
vízgazdálkodási fejlesztések, erőforrás-hatékonyságot javító fejlesztések, üvegház hatású
gázok csökkentése. Segítséget nyújt továbbá a mezőgazdasági ágazatba való belépésnél és
elősegíti a fiatalok magasabb előképzettségére, motivációjára és aktívabb együttműködési
attitűdjére alapozva a generációs megújulást.
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3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek
feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása
A prioritás célja az elsődleges termelők versenyképességének javítása, azáltal hogy a
minőségrendszerek révén megfelelőbb módon integrálja őket az agrár-élelmiszeripari láncba,
továbbá a mezőgazdasági termékek értékének növelése révén, valamint a helyi piacokon, a
rövid ellátási láncokban és a termelői csoportokban és a szakmaközi szervezetekben folytatott
promóció által. Támogatja az egyik legnagyobb kihívást jelentő időjárási szélsőségekkel
szembeni kitettség elleni munkát: a klímaváltozáshoz történő adaptációt, a környezeti
feltételekhez való alkalmazkodást, valamint a kármegelőző és - mérséklő tevékenységet.
4. Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és javítása
A prioritáson belül jelentős arányban részesedik a biológiai sokféleség helyreállítása,
megőrzése és javítása, beleértve a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti
adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős természeti
értéket képviselő gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése
és javítása. További célkitűzés a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat
szabályozásának javítását is beleértve, illetve a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás
javítása.
5. Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás
támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban
A prioritás célkitűzése a mezőgazdaság általi vízfelhasználás, a mezőgazdaság és az
élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. Valamint a
megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem
élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának
megkönnyítése. Valamint a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és
ammónia kibocsátásának csökkentése, azáltal, hogy az állattartó telepeken keletkező trágya
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezelését, tárolását és további hasznosítását segítő
építési és technológiai beruházásokra nyújt forrást. További fontos célkitűzés a széntárolás- és
megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban.
6. Prioritás:A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági
fejlődés támogatása a vidéki térségekben
A prioritás a diverzifikálásnak, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a
munkahelyteremtésnek a megkönnyítésére nyújt forrást, melynek célja a vidéki térségekben a
belső erőforrásokra támaszkodó jövedelemszerzési lehetőségek bővítésének ösztönzése. A
prioritáson belül megjelenik a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben, mely a
vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tételét célozza meg. Valamint a
prioritás elősegíti az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tételét,
használatuk előmozdítását, és minőségük javítását a vidéki térségekben.
A 6 prioritáson túl 2 tematikus alprogram is finanszírozásra kerül a Vidékfejlesztési
Programon belül:
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1. Fiatal Gazda tematikus alprogram (FIG)
A VP több módon is előnyben részesíti a 40 évesnél nem idősebb fiatal mezőgazdasági
termelőket (magasabb támogatási intenzitás, többlet pontszám), de ezen túlmenően a tervezők
kifejezetten az induló fiatal mezőgazdasági termelőre szabott tematikus alprogramot is
alkottak a kezdő gazdálkodók tevékenységének segítésére. Az alprogram számos lehetőséget
ad arra, hogy egy gazdaság-indító támogatás mellett, bővíthesse szakmai és üzleti tudását,
készségeit, speciális szaktanácsadásban részesüljön, fejleszthesse gazdaságát, sikeresen
megvalósítsa elképzeléseit.
2. Rövid ellátási lánc tematikus alprogram (REL)
A rövid ellátási lánc egy olyan együttműködés, amely mezőgazdasági termelők együtt
működésében olyan új, vagy továbbfejlesztett, maximum 1 közvetítőt beiktató értékesítési
formát dolgoz ki és működtet, amely a tagok rendszeres értékesítési formájává válik. Az
alprogram „csomagban” támogatja a piacra jutást segítő tevékenységeket és kisebb
beruházásokat, valamint a termelőknek a termeléssel, élelmiszer-biztonsággal, az egyes
értékesítési formákkal, vagy akár a feldolgozással összefüggő ismereteinek és készségeinek
bővítését képzési és szaktanácsadási eszközökkel.
Technikai segítségnyújtás
A Technikai Segítségnyújtás a Program zavartalan működését végrehajtását hivatott
elősegíteni, beleértve a programhoz kapcsolódó előkészítési, irányítási, monitoring-,
értékelési, tájékoztatási, és kontrollintézkedéseket, valamint a program végrehajtásához
kapcsolódó intézkedéseket, továbbá az előző és a következő programozási időszakra
vonatkozó tevékenységeket.
A TS keretében történik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (továbbiakban: MNVH)
működtetésének finanszírozása is. Az MNVH a vidékfejlesztésben érintett szervezeteket és
közigazgatási szerveket tömöríti abból a célból, hogy fokozza a program végrehajtásában való
részvételüket és javítsa a vidékfejlesztési programok minőségét. Ennek érdekében a
Hálózatoknak cselekvési tervet kell kidolgoznia és végrehajtania. A hálózatépítés az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikk (2) bekezdése szerinti célokat
szolgálja. Az MNVH célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatása, a
támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi
kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. További
célja az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismertetése a
magyar fejlesztési eredményekkel és a külföldi eredmények hazai vidékfejlesztő közösségek
által történő megismertetését.
A szakágazat várható igényeit szem előtt tartva a Kormány mindent megtesz annak
érdekében, hogy az új időszak adta lehetőségeket maximálisan kihasználja. A 2017-es évben
várhatóan 2 darab pályázat kerül meghirdetésre tekintettel arra, hogy a legtöbb pályázati
felhívás 2016-ban kihirdetésre kerül így :
Jövedelemstabilizáló eszköz 5,81 milliárd forint összegben:
Célja, rövid ismertetése: A jövedelemstabilizáló eszköz pénzügyi hozzájárulás olyan
kockázatkezelési alap részére, mely jövedelemstabilizáló kompenzációt nyújt azoknak a
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mezőgazdasági termelőknek, akiknek a jövedelme a tárgyévben a referenciajövedelmükhöz
képest több mint 30%-kal visszaesett.
Az intézkedés végrehajtása érdekében egy állami alap jön létre, melyhez mezőgazdasági
termelők önkéntesen csatlakozhatnak.
Célcsoport: a támogatás kedvezményezettje: a Jövedelemstabilizációs Alap.
A jövedelemstabilizáló kompenzáció kedvezményezettje: az Európai Parlament és Tanács
1307/2013/EU rendeletének 9. cikke szerint aktív mezőgazdasági termelő.
Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex
situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói
tevékenységek támogatása 3,8 milliárd forint összegben.
Célja, rövid ismertetése: a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került hímivarú
mezőgazdasági állatfajtáknak (kivéve baromfi) az eredeti tartási, takarmányozási feltételektől
eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzése.
Továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták
genetikai anyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve tárolásra történő
előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással.
Valamint védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták
megőrzését segítő tenyésztési, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel,
szaktanácsadás a végrehajtásban. A hasznosítási lehetőségek ismertetése, megteremtése, a
hasznosítás elősegítése.
Célcsoport:
–
–
–

Ex situ megőrzés esetén: A tenyésztő szervezet/egyesület, valamint azon fajta esetében,
ahol központi nevelés nem folyik.
In vitro megőrzés esetén: a tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények,
mesterséges termékenyítő állomás, embrió-átültető állomás, spermatároló központok,
fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek.
Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása esetén: a fajta
fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek/egyesületek vagy azok szövetsége.

A benyújtás kezdete: 2017. április 1.
Megjegyzés: Az ÚMVP azonos célú jogcímének kötelezettségvállalása 2017. április 30-án jár
majd le, ezért annak lejártával, 2017 májusában indulna a kötelezettségvállalási időszak.
III.4.5.2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 622,4
4,3
1 626,7

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
1 216,8
405,6
165,9
1 382,7

-161,6
244,0

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program célja a Halászati Operatív Program által
megteremtett termelői bázisok további fejlesztése a halgazdálkodási KKV-k
versenyképességének fokozása. 2016-ban minden pályázati felhívás meghirdetésre kerül,
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ezért 2017-ben nem várható új kiírás. Kivétel lehet, ha rendkívüli okból a 2016-ra tervezett
nyitásokból valami átcsúszik.
MAHOP keretében 2017-ben életbe lépő Program módosítás nem várható.
A program újdonsága, hogy a 2007-2013-as időszakhoz képest hangsúlyosabban kerülnek elő
a foglalkoztatási, a környezetvédelmi, fenntarthatósági és az energiahatékonysági
szempontok.
CLLD Közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a támogatási intenzitás 10 százalékponttal
növekedhet. A MAHOP-ban kibővített monitoring rendszer és adatszolgáltatási kötelezettség
vonatkozik a kedvezményezettekre. Európai szintű közös indikátorok bevezetésére kerül sor.
A korábbi tengelyek és régiók (konvergencia és nem konvergencia régió) szerinti felosztás
megszűnik.
Prioritások:
UP 1. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és
tudásalapú halászat előmozdítása a vízi környezet biológiai sokféleségének és a vízi
ökoszisztémák védelmével, valamint a NATURA 2000 helyek kezelésével, a belvizek, ezen
belül a vándorló halfajok ívóhelyeinek és vándorlási útvonalainak rehabilitációjával.
UP 2. környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és
tudásalapú akvakultúra támogatása, beleértve a technológiai fejlődést, az innováció és a
tudástranszfer megerősítését. Ezen uniós prioritáshoz tartozik az akvakultúra-ágazati
vállalkozások és különösen a kkv-k versenyképességének és életképességének fokozása,
beleértve a biztonság és a munkakörülmények javítását, a vízi környezet biológiai
sokféleségének védelme és helyreállítása, az akvakultúrával összefüggő ökoszisztémák
javítása és az erőforrás-hatékony akvakultúra előmozdítása, valamint a magas szintű
környezetvédelmet biztosító akvakultúra, az állategészségügy és az állatjólét, valamint a
közegészségügy és a közbiztonság előmozdítása.
UP 3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása beleértve a tudományos
ismeretek fejlesztését és rendelkezésre bocsátását, valamint az adatok gyűjtésének és
kezelésének fejlesztését, továbbá támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a
betartatáshoz, ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása az
adminisztratív terhek növelése nélkül.
UP. 4.

Magyarország nem érintett ezen prioritás (tengerészet) programjaiban.

UP. 5. A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása, amely magába foglalja a halászati és
akvakultúra termékek piac-szervezésének javítását és a hal-marketing támogatását, valamint a
feldolgozó- és a piaci értékesítési ágazatba való beruházás ösztönzését.
Technikai segítségnyújtás
Támogatja az operatív program megvalósításának adminisztratív tevékenységeit (előkészítés,
irányítás, monitoring, értékelés, közzététel, ellenőrzés, disszeminációs feladatok),
tanulmányokat, tájékoztató célú piaci felméréseket, forrást biztosít az irányítási költségekhez,
az ezeket biztosító rendszerek működtetéséhez szükséges költségekhez (ezek közt bér jellegű
kifizetések, szakértői honoráriumok), érintett hivatalos személyek szakmai képzéseihez.
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III.4.6.3 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 125,0
0,0
1 125,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
1 125,0
0,0
0,0

0,0
1 125,0

A 2014-2020 programozási időszak vidékfejlesztési és halászati programok személyi
kiadásainak finanszírozására szolgál ez az előirányzat, mely 159 fő foglalkoztatását biztosítja
a Miniszterelnökségnél.
III.4.6 Uniós programok árfolyam-különbözete
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
100,0
0,0
100,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
100,0
0,0
0,0

0,0
100,0

Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat az EMVA és az Európai Halászati
Alap (a továbbiakban: EHA) ETHA által támogatott programok és intézkedések
finanszírozásával összefüggő árfolyamingadozás kezelésére szolgál.
III.4.7 Hazai előirányzatok
III.4.7.1 EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
337,5
100,0
437,5

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
337,5
0,0
0,0

100,0
437,5

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő olyan, az Európa Unió
alapjaiból nem fedezett, illetve el nem számolható költségek fedezetéül szolgál, amelyek a
programok lebonyolításához feltétlenül szükségesek:
–

PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, EQUAL, Területi együttműködés programokkal
kapcsolatos kommunikációs feladatok;

–

Az FAIR rendszer azon moduljainak folyamatos továbbfejlesztése és működtetése (pl.:
PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, EQUALl,IMIR), amely elengedhetetlen a források
szabályszerű és hatékony felhasználásához, azonban uniós bevételből nem
finanszírozható;
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–

Az INTERREG az ETE 2007-2013 és az ETE 2014-2020 (határmenti) programok uniós
forrásokból nem fedezhető tevékenységeknek a kiadásai;

–

fejezeti előirányzatokkal kapcsolatos kincstári költségek, bírságok.

A Kiadási előirányzata: 437,5 millió forint.
III.4.7.2 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós
feladatainak támogatása előirányzat
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1000,0
-100,0
900,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
1000,0
0,0
0,0

-100,0
900,0

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. az Európai Unió
alapjaiból, továbbá egyéb donor államoktól származó támogatások hazai felhasználásáért
felelős intézményrendszer meghatározó szereplői. Tevékenységüket a közösségi és hazai
jogszabályok, valamint az irányító szervek által megadott szempontok figyelembevételével
látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel
kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési
kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok
befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések
utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására
és a számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat célja különösen az
INTERREG, az ETE 2007-2013 és az ETE 2014-2020 (határmenti) programok, az EGT és
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 program, a Svájci Hozzájárulás és az első
programozási időszak programjainak lebonyolításához kapcsolódó közreműködői
tevékenység uniós bevétellel nem fedezett részének finanszírozása. Kiadási előirányzata:
900,0 millió forint.
III.4.7.3 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
4 776,4
150,0
4 926,4

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
4 776,4
0,0
0,0

150,0
4 926,4

Az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható kiadásokhoz, így különösen az
európai bizottsági követelések visszafizetésének, követeléskezelési költségek, árfolyamkülönbözet, az intézményrendszernek a kedvezményezett, vagy a szállítója részére fizetendő
késedelmi kamat elszámolásának fedezetére szolgál. Kiadási előirányzata: 4 926,4 millió
forint.
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III.4.7.4 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat célja
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, stb.)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
15 000,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
15 000,0

-5000,0

0,0

-5000,0

10 000,0

0,0

10 000,0

A tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztése kapcsán a budapesti 4-es metróvonal és
kapcsolódó felszíni beruházásaival kapcsolatos uniós forrásból nem elszámolható költségek
fedezetének biztosítása a Magyar Állam és a Budapest Főváros Önkormányzata között
megkötött Szerződés alapján. A befejezés 2017-ben várható. Kiadási előirányzata: 10 000,0
millió forint.
III.4.7.5 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
Előirányzatok megnevezés
2016. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet (jogcímenként)
2017. évi javasolt előirányzat

Kiadás
30 831,8
0,0
30 831,8

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
30 831,8
0,0
0,0

0,0
30 831,8

Az előirányzat elsődleges célja biztosítani a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK
rendeletének 55. cikke hatálya alá tartozó, az úgynevezett jövedelemtermelő projektek esetén
a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadásokat. A jövedelemtermelő projektek
megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió, így a kedvezményezetteknek kellene
biztosítania ezt saját forrásként. Az előirányzatról akkor téríthető meg ez a saját forrás, ha
–

–

a megtérülő részre eső bevétel nem a közszféra kedvezményezettnél, hanem a központi
költségvetés bevételeként jelenik meg, ilyen projektek lehetnek például a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.), mint kedvezményezett által
kezelt közlekedési projektek;
illetve a 2014-2020-as programozási időszakban a szennyvízkezelési, ivóvízminőségjavító és hulladékgazdálkodási derogációs projektek kaphatnak innen önerő-támogatást.

Az előirányzat felhasználható továbbá uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési,
területvásárlási kiadásaira az állami költségvetési kedvezményezettek esetén. A megyei
önkormányzatok konszolidációjának következményeként a GYEMSZI-k és MIK-ek, valamint
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába került intézmények
önerejének biztosítása is erről az előirányzatról történik. Ezen kívül a NIF Zrt. vitás
szerződésmódosítások, pótmunkák tekintetében felmerült többletköltségeit is ez a sor fedezi.
Visszatérítendő támogatásként úgynevezett megelőlegezést is kaphatnak erről az
előirányzatról a megyei önkormányzatok projektmenedzsment és projekt-előkészítési
költségeikre.
Kiadási előirányzata: 30 831,8 millió forint.
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